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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 53
Titel

Besluit van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (2007-
2013)

Besluit van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, met 
name voor het midden- en kleinbedrijf
(MKB) (2007-2013)

Or. fr

Motivering

Op blz. 4 van de toelichting verklaart de Commissie: "Het Programma voor 
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ondernemerschap en innovatie brengt diverse activiteiten (...) onder een hoed. Het is speciaal 
gericht op kleine en middelgrote ondernemingen (...)." In de voorgestelde wetstekst komt 
echter deze belangrijke precisering, die ook in de titel van het aangehaalde
meerjarenprogramma is opgenomen, niet voor.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 54
Overweging 2

(2) Om bij te dragen tot de vergroting van 
het concurrentie- en innovatievermogen van 
de Gemeenschap, de uitbouw van de 
kennismaatschappij en een duurzame 
ontwikkeling op basis van een evenwichtige 
economische groei moet een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (hierna 
"het kaderprogramma") worden vastgesteld.

(2) Om bij te dragen tot de vergroting van 
het concurrentie- en innovatievermogen van 
de Gemeenschap, de uitbouw van de 
kennismaatschappij, het antwoord op de 
demografische ontwikkeling van de EU-
samenleving, en een duurzame ontwikkeling 
op basis van een evenwichtige economische 
groei moet een kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (hierna 
"het kaderprogramma") worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Een van de grootste uitdagingen voor de hedendaagse samenleving, die, mits goed aangepakt, 
eveneens economische kansen zou kunnen bieden, wordt te vaak vergeten.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 55
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Gezien de constructie van het 
programma als bundeling van bestaande 
programma's en met het oog op de optimale 
werkzijzen, verdient het aanbeveling de in 
het kader van het programma Intelligente 
energie – Europa, opgedane goede 
ervaringen met het Uitvoerend agentschap 
voor intelligente energie ook vruchtbaar te 
maken voor de andere pijlers.

Or. de
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Motivering

MKB-bedrijven moeten snel en gemakkelijk toegang krijgen tot betrouwbare informatie.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 56
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Het Europees Handvest voor kleine 
ondernemingen, zoals goedgekeurd door de 
Europese Raad van Feira op 19 juni 2000, 
noemt kleine ondernemingen "de 
ruggengraat van de Europese economie". 
In het nationale en Europese beleid moet 
rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken, vereisten en 
verwachtingen van deze bedrijven, met 
inbegrip van ambachtelijke 
ondernemingen. Derhalve moet het 
kaderprogramma tevens zijn gericht op de 
tenuitvoerlegging van het Europees 
Handvest voor kleine ondernemingen.

Or. fr

Motivering

Het Europees Handvest voor kleine ondernemingen definieert 10 actielijnen die vooral ten 
doel hebben ondernemersgeest en innovatie te bevorderen. Het Europees Parlement heeft zijn 
voornemen bekrachtigd ervoor te zorgen dat het Handvest beter ten uitvoer wordt gelegd 
door de voorbereiding, uitwerking en toepassing van nationale en communautaire wetgeving 
inzake kleine ondernemingen. Het KCI zou er derhalve toe moeten dienen de 
tenuitvoerlegging van het Handvest te ondersteunen.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 57
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Het kaderprogramma dient rekening 
te houden met de resultaten van de 
evaluaties met betrekking tot het Handvest 
voor kleine ondernemingen en het 
Actieplan voor ondernemerschap.
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Or. sv

Motivering

Het Europees Handvest voor kleine ondernemingen omvat tien actielijnen die door de 
lidstaten en de Commissie jaarlijks worden geëvalueerd. Ieder land dient eveneens te 
berichten welke vorderingen er zijn geboekt. De resultaten van deze evaluaties dienen, 
tezamen met de prioriteiten van het Actieplan voor ondernemerschap, de basis te vormen van
het kaderprogramma.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 58
Overweging 14

(14) De groei en het concurrentievermogen 
van ondernemingen in de industrie en de 
dienstensector hangen af van hun vermogen 
zich snel aan veranderingen aan te passen en 
hun innovatieve potentieel te exploiteren. 
Dit geldt voor alle ondernemingen, ongeacht 
hun omvang, maar in het bijzonder voor 
kleinere ondernemingen. Het is daarom 
gepast een specifiek programma, getiteld 
"Programma voor ondernemerschap en 
innovatie", vast te stellen.

(14) De groei en het concurrentievermogen 
van ondernemingen in de industrie en de 
dienstensector hangen af van hun vermogen 
zich snel aan veranderingen aan te passen en 
hun innovatieve potentieel te exploiteren. 
Dit geldt voor alle ondernemingen, ongeacht 
hun omvang, maar in het bijzonder voor 
kleinere ondernemingen. In deze 
ondernemingen moeten, rekening houdend 
met hun specifieke kenmerken, een 
ondernemingscultuur en de
ondernemersgeest worden aangemoedigd 
en bevorderd. Het is daarom gepast een 
specifiek programma, getiteld "Programma 
voor ondernemerschap en innovatie", vast te 
stellen.

Or. fr

Motivering

De ontwikkeling van de ondernemersgeest is een conditio sine qua non voor het slagen van de 
Lissabon-strategie. Desalniettemin kunnen de instrumenten om een geest van innovatie en 
ondernemerschap te ontwikkelen en te bevorderen niet voor alle ondernemingen gelijk zijn, 
gezien deze qua grootte, vorm en activiteiten enorm kunnen verschillen.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 59
Overweging 14 bis (nieuw)
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(14 bis) Innovatie moet in brede zin worden 
opgevat zodat daaronder zowel 
technologische innovatie is te verstaan als 
de ontwikkeling van de capaciteiten van 
bedrijven met een hoog, middelbaar en 
lager technologisch niveau en de 
modernisering van activiteiten en diensten, 
met name van kleine en micro-
ondernemingen, alsmede hun 
modernisering ten behoeve van sociale 
doeleinden en het scheppen van
werkgelegenheid. Er moet eveneens 
rekening worden gehouden met de cruciale 
rol die deze ondernemingen bij de 
toepassing en verspreiding van bestaande
technologieën spelen.

Or. fr

Motivering

Kleine ondernemingen, met name bedrijven die zich toeleggen op de productie en verwerking 
van goederen, of het verlenen van diensten, met een toegevoegde waarde, streven ernaar hun 
groei en hun concurrentievermogen te vergroten door bestaande technologieën op 
innovatieve wijze toe te passen en/of hun productiemethoden te moderniseren. Het begrip 
innovatie moet daarom in bredere zin worden gebruikt om beter rekening te kunnen houden 
met de specifieke kenmerken van deze ondernemingen, met name met de voorwaarden voor 
het verhogen van hun productiviteit en van hun potentieel wat betreft het scheppen van 
werkgelegenheid.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 60
Overweging 16

(16) In haar Mededeling aan de Raad en het 
Europees Parlement over "Stimulering van 
technologieën voor duurzame ontwikkeling: 
een actieplan voor de Europese Unie inzake 
milieutechnologieën"53 vraagt de Commissie 
om Gemeenschapsprogramma's ter 
ondersteuning van de ontwikkeling en 
verbreiding van milieutechnologieën en om 
het inzetten van financiële instrumenten om 
de risico's van investeringen in 

(16) In haar Mededeling aan de Raad en het 
Europees Parlement over "Stimulering van 
technologieën voor duurzame ontwikkeling: 
een actieplan voor de Europese Unie inzake 
milieutechnologieën"53 vraagt de Commissie 
om Gemeenschapsprogramma's ter 
ondersteuning van de ontwikkeling en 
verbreiding van milieutechnologieën en om 
het inzetten van financiële instrumenten om 
de risico's van investeringen in 
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milieutechnologieën te delen. milieutechnologieën te delen. Het 
kaderprogramma moedigt derhalve de 
verbreiding van milieutechnologieën aan 
door middel van proefprojecten en 
markttoepassingsprojecten, de bevordering 
van zelfregulering op gebieden als het 
milieubeheer en de opbouw van netwerken 
met relevante actoren. Het ondersteunt eco-
innovatie door ondernemingen door middel 
van mede-investeringen in 
risicokapitaalfondsen. Het is er eveneens 
op gericht de kennis van de economische 
mogelijkheden van eco-innovatie te 
verhogen van alle belangrijke 
belanghebbenden, vooral van hen die in de 
financiële wereld werkzaam zijn. De 
Commissie en de lidstaten zorgen ervoor 
dat genoeg deskundigen op het gebied van 
eco-innovatie tot leden van de 
beheerscomités worden benoemd waarin 
dergelijke kwesties worden besproken en 
besloten.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden aangegeven hoe het kaderprogramma met eco-innovatie omgaat en 
wat onder dit begrip precies is te verstaan. Om de zichtbaarheid van eco-innovatie te 
waarborgen is het van groot belang dat deskundigen op dat gebied in voldoende mate in de
de relevante comités zijn vertegenwoordigd.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 61
Overweging 17

(17) De financiële marktinstrumenten van de 
Gemeenschap ten behoeve van het MKB 
vormen een aanvulling op de nationale 
financiële programma's en zorgen voor een 
hefboomwerking. Zij kunnen particuliere 
investeringen voor de oprichting van nieuwe 
innovatieve bedrijven stimuleren en 
bedrijven met een hoog groeipotentieel die 
zich nog in hun ontwikkelingsfase bevinden, 

(17) De financiële marktinstrumenten van de 
Gemeenschap ten behoeve van het MKB 
vormen een aanvulling op de nationale 
financiële programma's en zorgen voor een 
hefboomwerking. Zij kunnen particuliere 
investeringen voor de oprichting van nieuwe 
innovatieve bedrijven stimuleren en 
bedrijven met een hoog groeipotentieel die 
zich nog in hun ontwikkelingsfase bevinden, 
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helpen een vastgesteld tekort aan eigen 
middelen te verkleinen. Zij kunnen de 
toegang van bestaande MKB-bedrijven tot 
leningen voor activiteiten ter ondersteuning 
van hun concurrentievermogen en 
groeipotentieel verbeteren. 

helpen een vastgesteld tekort aan eigen 
middelen te verkleinen. Zij kunnen de 
toegang van bestaande MKB-bedrijven tot 
leningen voor activiteiten ter ondersteuning 
van hun concurrentievermogen en 
groeipotentieel verbeteren. Aan de
ondersteuning van vrouwelijke 
ondernemers, jonge ondernemers en 
ondernemers met een niet-Europese 
achtergrond moet speciale aandacht 
worden besteed, aangezien deze groepen
het vaak moeilijker hebben om toegang tot 
risicokapitaal te krijgen.

Or. sv

Motivering

Vrouwelijke ondernemers, jonge ondernemers en ondernemers met een niet-Europese 
achtergrond hebben vaak grote moeite om toegang tot risicokapitaal te krijgen. Wil Europa 
aan de doelstellingen van de Lissabon-strategie voldoen, moet iedereen de kans krijgen zijn of 
haar ondernemerschap en creativiteit te ontwikkelen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 62
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) Kennis en knowhow die 
rechtstreeks in innovatieve commerciële 
producten kan worden omgezet, kan via 
een nationaal of regionaal stelsel van 
"kennisvouchers" kosteloos ter 
beschikking worden gesteld aan het MKB 
om zo de innovatiecapaciteit van het MKB 
te vergroten. Ter ondersteuning van de 
kennisverspreiding zou de toepassing van 
een op het niveau van de lidstaten 
gefinancierd stelsel van "kennisvouchers" 
voor het MKB een nuttig instrument 
kunnen blijken. "Kennisvouchers" kunnen
in aanmerking komen voor financiering 
door de EU in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling en de 
structuurfondsen (op grond van de 
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doelstelling "regionale mededinging en 
werkgelegenheid").

Or. en

Motivering

Het kennisvoucher-stelsel ten behoeve van het MKB roept een nieuw instrument voor de 
ondersteuning van het MKB in het leven, waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande 
kennis voor innovatieve toepassingen, om zo de "kenniskloof" voor de industrie en het 
bedrijfsleven in de EU te verkleinen. Het zou een zeer nuttig instrument kunnen blijken, dat 
bijvoorbeeld zou kunnen worden gefinancierd uit middelen van het zevende KP of de 
structuurfondsen, teneinde de doelstellingen van het KCI te flankeren.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 63
Overweging 21

(21) De Gemeenschap moet zich voorzien 
van een degelijke analytische basis ter 
ondersteuning van de beleidsvorming op het 
gebied van het MKB, ondernemerschap, 
innovatie en het concurrentievermogen in de 
industrie. Die basis moet een toegevoegde 
waarde leveren aan de informatie die op 
nationaal niveau op deze gebieden 
beschikbaar is. De Gemeenschap moet 
zorgen voor de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de 
industrie en de dienstensector en voor de 
bevordering van beste werkwijzen met 
betrekking tot het ondernemingsklimaat en 
de ondernemingscultuur, met inbegrip van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
Ook moet zij de opkomst van jonge 
ondernemers bevorderen. 

(21) De Gemeenschap moet zich voorzien 
van een degelijke analytische basis ter 
ondersteuning van de beleidsvorming op het 
gebied van het MKB, ondernemerschap, 
innovatie en het concurrentievermogen in de 
industrie. Die basis moet een toegevoegde 
waarde leveren aan de informatie die op 
nationaal niveau op deze gebieden 
beschikbaar is. De Gemeenschap moet 
zorgen voor de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de 
industrie en de dienstensector en voor de 
bevordering van beste werkwijzen met 
betrekking tot het ondernemingsklimaat en 
de ondernemingscultuur, met inbegrip van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
Ook moet zij de opkomst van jonge 
ondernemers bevorderen. De Gemeenschap 
moet er ook voor zorgen dat een definitie
voor heel Europa wordt vastgesteld van 
Jonge innovatieve ondernemingen en 
Jonge beursgenoteerde ondernemingen, als 
gemeenschappelijk referentiemodel voor 
lidstaten die een gunstige belastingregeling 
voor het MKB willen invoeren.
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Or. en

Motivering

Een gunstige belastingregeling zoals die is uitgestippeld onder de definities "Jonge 
innovatieve onderneming" en "Jonge beursgenoteerde onderneming", waartoe 
belastingvoordelen en de verlichting van de sociale kosten behoren, is een factor die 
investeringen in het MKB zal bevorderen. Belastingen worden in beginsel op nationaal 
niveau geregeld, maar de gemeenschappelijke ontwikkeling van strategieën ter verhoging van 
het concurrentievermogen vergen een gemeenschappelijk referentiemodel voor de 
tenuitvoerlegging door de lidstaten die belastingprikkels willen scheppen voor het starten van 
een bedrijf.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 64
Overweging 21

(21) De Gemeenschap moet zich voorzien 
van een degelijke analytische basis ter 
ondersteuning van de beleidsvorming op het 
gebied van het MKB, ondernemerschap, 
innovatie en het concurrentievermogen in de 
industrie. Die basis moet een toegevoegde 
waarde leveren aan de informatie die op 
nationaal niveau op deze gebieden 
beschikbaar is. De Gemeenschap moet 
zorgen voor de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de 
industrie en de dienstensector en voor de 
bevordering van beste werkwijzen met 
betrekking tot het ondernemingsklimaat en 
de ondernemingscultuur, met inbegrip van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
Ook moet zij de opkomst van jonge 
ondernemers bevorderen.

(21) De Gemeenschap moet zich voorzien 
van een degelijke analytische basis ter 
ondersteuning van de beleidsvorming op het 
gebied van micro-ondernemingen, het 
MKB, ondernemerschap, innovatie en het 
concurrentievermogen in de industrie. Die 
basis moet een toegevoegde waarde leveren 
aan de informatie die op nationaal niveau op 
deze gebieden beschikbaar is. De
statistieken over micro-ondernemingen en
MKB-bedrijven moeten op de jaarlijkse 
voorjaarstops van de Raad in aanmerking 
worden genomen en besproken in de 
context van de verslaglegging over het 
Lissabon-proces. De Gemeenschap moet 
zorgen voor de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de 
industrie en de dienstensector en voor de 
bevordering van beste werkwijzen met 
betrekking tot het ondernemingsklimaat en 
de ondernemingscultuur, met inbegrip van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
Ook moet zij de opkomst van jonge 
ondernemers bevorderen.

Or. sv
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Motivering

De EU dient te beschikken over relevante statistieken en vergelijkbare gegevens over micro-
ondernemingen en het MKB. Deze gegevens moeten vervolgens op het hoogste politieke 
niveau worden besproken tijdens de voorjaarstop, in de context van de verslaglegging over 
het Lissabon-proces.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 65
Overweging 21 bis (nieuw)

(21 bis) In het door de Gemeenschap 
uitgevoerde onderzoek op het gebied van 
het bedrijfsleven wordt het belang 
onderschat van kleine en micro-
ondernemingen en hun verschillende 
facetten. Er is weinig bekend over hun 
situatie en hun rol, ondanks het feit dat zij 
bijna 98 % van het bedrijfsleven van de 
Europese Unie uitmaken en meer dan de 
helft van de totale werkgelegenheid voor 
hun rekening nemen. Derhalve is het nodig 
economische en statistische studies en 
analyses met betrekking tot deze 
ondernemingen uit te voeren, met name 
wat betreft ambachtelijke ondernemingen.

Or. fr

Motivering

Hoewel volgens een officiële definitie kleine en micro-ondernemingen 98 % van alle in de 
Unie gevestigde ondernemingen uitmaken zijn de desbetreffende studies van de Gemeenschap 
ontoereikend. Er dient daarom actie te worden ondernomen om de statistische en 
economische informatie over kleine en micro-ondernemingen te verbeteren, teneinde de op 
deze ondernemingen gerichte communautaire actieprogramma's doeltreffender ten uitvoer te 
kunnen leggen.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 66
Overweging 22 bis (nieuw)

(22 bis) In lijn met de derde editie van het 
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Oslo-handboek (OESO/Eurostat, november 
2005) betekent "innovatie" de 
implementatie van een nieuw of aanzienlijk 
verbeterd product (een goed of een dienst) 
of procédé, een nieuwe marketingmethode 
of een nieuwe methode in de organisatie 
van de bedrijfsvoering, de 
arbeidsorganisatie of de organisatie van
externe betrekkingen. Onder "Innoverende 
activiteiten" zijn alle wetenschappelijke, 
technologische, organisatorische, 
financiële en commerciële stappen te 
verstaan die feitelijk tot de implementatie 
van innovaties leiden of daarop zijn 
gericht. Sommige innoverende activiteiten 
zijn op zichzelf innovatief, andere 
activiteiten zijn niet nieuw, maar wel 
noodzakelijk voor de implementatie van 
innovaties. Innoverende activiteiten 
omvatten tevens O&O dat niet rechtstreeks 
betrekking heeft op de ontwikkeling van 
een specifieke innovatie. Bijgevolg dient het 
kaderprogramma zich uit te strekken tot 
innovatie in alle sectoren en te zijn gericht 
op innovatie in alle onderdelen van de 
waardeketen: productie, distributie, 
marketing, management, human resources 
enz. Het kaderprogramma dient ook van 
toepassing te zijn op institutionele 
innovatie, die innovatie met betrekking tot 
de voor innovatiebeheer gebruikte 
instrumenten, methoden, modellen en 
strategieën omvat.

Or. en

Motivering

Het Oslo-handboek bevat de OESO/EU-richtsnoeren voor het vergaren en interpreteren van 
gegevens met betrekking tot innovatie. Het handboek werd onlangs herzien, de derde editie is 
in november 2005 verschenen. Het handboek verduidelijkt het begrip innovatie, en daar de 
definitie van innovatie in het KCI moet voldoen aan de meest geavanceerde specificaties van 
het concept innovatie, ligt het voor de hand voor deze definitie een beroep te doen op het 
Oslo-handboek.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 67
Overweging 23

(23) De markt voor de overdracht en 
absorptie van kennis is vaak ondoorzichtig 
en het gebrek aan informatie of het niet in 
staat zijn contacten te leggen, leidt tot 
marktbelemmeringen. Bedrijven vinden het 
ook moeilijk technologieën die geen deel 
uitmaken van hun traditionele werkterrein, 
in hun arbeidsproces te integreren en om 
toegang te krijgen tot nieuwe soorten 
vaardigheden. De financiële risico's bij 
innovatie kunnen hoog zijn, terwijl de 
winstgevendheid door problemen bij de 
ontwikkeling kan worden vertraagd en het 
voor de belastingen soms verschil maakt of 
de innovatie wel of niet slaagt. De 
vaardigheden die nodig zijn om de 
mogelijkheden te gebruiken, zijn wellicht 
niet in voldoende mate aanwezig. 
Belemmeringen van institutionele of 
regelgevende aard kunnen het ontstaan van 
en de toegang tot nieuwe markten vertragen 
of hinderen. Bovendien ligt het vaak aan de 
economische omstandigheden of bedrijven 
wel of niet gaan innoveren.

(23) De markt voor de overdracht en 
absorptie van kennis is vaak ondoorzichtig 
en het gebrek aan informatie of het niet in 
staat zijn contacten te leggen, leidt tot 
marktbelemmeringen. Bedrijven vinden het 
ook moeilijk technologieën die geen deel 
uitmaken van hun traditionele werkterrein, 
in hun arbeidsproces te integreren en om 
toegang te krijgen tot nieuwe soorten 
vaardigheden. De financiële risico's bij 
innovatie kunnen hoog zijn, terwijl de 
winstgevendheid door problemen bij de 
ontwikkeling kan worden vertraagd en het 
voor de belastingen soms verschil maakt of 
de innovatie wel of niet slaagt. De 
vaardigheden die nodig zijn om de 
mogelijkheden te gebruiken, zijn wellicht 
niet in voldoende mate aanwezig. 
Belemmeringen van institutionele of 
regelgevende aard kunnen het ontstaan van 
en de toegang tot nieuwe markten vertragen 
of hinderen. Het faillissementsrecht kan,
vanwege de angst voor mislukking, een 
sterk ontmoedigend effect hebben op de 
bereidheid om ondernemersrisico's aan te 
gaan. Bovendien ligt het vaak aan de 
economische omstandigheden of bedrijven 
wel of niet gaan innoveren.

Or. en

Motivering

Het faillissementsrecht kan een groot obstakel vormen voor het aangaan van 
ondernemersrisico's en daarmee ook voor het starten van kleine innovatieve ondernemingen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 68
Overweging 25 bis (nieuw)
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(25 bis) De oprichting van een 
gespecialiseerd EU-Agentschap voor 
innovatie zou een aanvullend en 
doeltreffend instrument kunnen zijn om 
innovatie in de EU te bevorderen.

Or. en

Motivering

Innovatie is de grootste drijfveer voor het concurrentievermogen. Naast de voorgestelde 
maatregelen in het onderhavige besluit is echter een aanvullend instrument op Europees 
niveau nodig om de verschillende beleidsmaatregelen in de EU te coördineren en innovatie te 
bevorderen. Het is nodig een specifiek Europees Agentschap voor innovatie met deskundig 
personeel op te richten, dat in staat zal zijn de situatie met betrekking tot innovatie in de EU 
te evalueren en de nodige maatregelen voor te stellen die onafhankelijk van en mogelijkerwijs 
ter aanvulling van het door de Commissie gesteunde beleid dienen te worden genomen, 
waarbij een operationele koppeling met de Commissie moet worden gehandhaafd.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 69
Overweging 28 bis (nieuw)

(28 bis) Interoperabiliteit is van het grootste 
belang voor de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij.

Or. en

Motivering

Interoperabiliteit is de sleutel tot het success van een innovatieve informatiemaatschappij; het 
belang van interoperabiliteit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de goedkeuring van het 
"Europese interoperabiliteitskader voor pan-Europese e-overheidsdiensten"
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) en de daarmee verbonden definitie van open 
standaards.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 70
Overweging 34

(34) De natuurlijke hulpbronnen, die 
ingevolge artikel 174 van het Verdrag 

(34) De natuurlijke hulpbronnen, die 
ingevolge artikel 174 van het Verdrag 
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behoedzaam en rationeel moeten worden 
gebruikt, omvatten, naast de duurzame 
energiebronnen, ook aardolie, aardgas en 
vaste brandstoffen, die weliswaar essentiële 
energiebronnen zijn, maar tevens de 
voornaamste bronnen van kooldioxide-
emissies zijn.

behoedzaam en rationeel moeten worden 
gebruikt, omvatten, naast sommige
duurzame energiebronnen, ook aardolie, 
aardgas en vaste brandstoffen, die weliswaar 
essentiële primaire energiebronnen zijn,
maar tevens de voornaamste bronnen van 
antropogene kooldioxide-emissies zijn.

Or. en

Motivering

Niet alle in artikel 174 van het Verdrag genoemde natuurlijke hulpbronnen zijn hernieuwbare 
energiebronnen en andersom. Zo is bijvoorbeeld zonne-energie – ongetwijfeld een 
hernieuwbare energiebron – geen natuurlijke hulpbron als bedoeld in artikel 174. Water –
ongetwijfeld een natuurlijke hulpbron – is wel een hernieuwbare bron voor het opwekken van 
hydro-elektrische energie.
De CO2-emissies door biotische bronnen zijn veel hoger dan de antropogene emissies. 
Laatstgenoemde worden voornamelijk door de verbranding van koolwaterstoffen, steenkool 
en andere vaste brandstoffen veroorzaakt.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 71
Overweging 34 bis (nieuw)

(34 bis) De diversificatie van de 
energievoorziening vermindert de 
afhankelijkheid van één enkele
energiebron. Bij de keuze van de 
afzonderlijke bestanddelen van de 
energiemix moet echter ook rekening 
worden gehouden met de energiebronnen 
die thans reeds een bijdrage leveren aan 
het bereiken van de Kyoto-doelstellingen en 
die de energievoorziening veiligstellen 
ingeval hernieuwbare energiebronnen 
uitvallen.

Or. en

Motivering

De bestaande energievormen moeten in aanmerking worden genomen.
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Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 72
Overweging 35

(35) Het Groenboek "Op weg naar een 
Europese strategie voor een continue 
energievoorziening"59 stelde dat de Europese 
Unie steeds afhankelijker van externe 
energiebronnen wordt en dat haar 
afhankelijkheid in de komende twintig tot 
dertig jaar tot 70% zou kunnen toenemen. 
Daarom legde het de nadruk op de noodzaak 
het aanbodbeleid in evenwicht te brengen 
door duidelijke maatregelen ten behoeve van 
een op de vraag gericht beleid en riep het op 
tot een beheerster en milieuvriendelijker 
gebruik, met name door vervoer en 
bouwnijverheid. Ook werd gevraagd aan de 
aanbodzijde prioriteit te geven aan de 
ontwikkeling van nieuwe en duurzame 
energiebronnen, enerzijds als reactie op de 
uitdaging van de aardopwarming, en 
anderzijds om het vroeger al eens in 
actieprogramma's en resoluties gestelde doel 
te bereiken om het aandeel van energie uit 
duurzame energiebronnen in het bruto 
binnenlandse verbruik uiterlijk in 2010 tot 
12% op te voeren.

(35) Het Groenboek "Op weg naar een 
Europese strategie voor een continue 
energievoorziening"59 stelde dat de Europese 
Unie steeds afhankelijker van externe 
energiebronnen wordt en dat haar
afhankelijkheid in de komende twintig tot 
dertig jaar tot 70% zou kunnen toenemen. 
Daarom legde het de nadruk op de noodzaak 
het op de aanbodkant gerichte beleid in 
evenwicht te brengen door duidelijke 
maatregelen ten behoeve van een op de 
vraagkant gericht beleid en riep het op tot 
een beheerster en milieuvriendelijker 
gebruik, met name door vervoer en 
bouwnijverheid. Ook werd gevraagd aan de 
aanbodzijde prioriteit te geven aan de 
ontwikkeling van nieuwe en duurzame 
energiebronnen, enerzijds als reactie op de 
uitdaging van de aardopwarming, en 
anderzijds om het vroeger al eens in 
actieprogramma's en resoluties gestelde doel 
te bereiken om het aandeel van energie uit 
duurzame energiebronnen in het bruto 
binnenlandse verbruik uiterlijk in 2010 tot 
12% op te voeren. 

Or. en

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Amendement 73
Overweging 40 bis (nieuw)

(40 bis) Dat specifieke programma moet 
bijdragen tot het bereiken van de algemene 
doelstellingen, de energiediversificatie en
tot de verbetering van de veiligheid van de 
energievoorziening en de verhoging van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
in de EU, met name van het MKB, waarbij 
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tegelijk het milieu moet worden beschermd
en aan de internationale verplichtingen op 
dit gebied moet worden voldaan. De 
maatregelen ter vergroting van de energie-
efficiëntie in het kader van het specifieke 
programma zijn tevens gericht op 
technologische verbeteringen van 
productieprocessen en doelen op een hoger 
energierendement door middel van een 
verbetering van de vervoerslogistiek.

Or. en

Motivering

Deze overweging benadrukt dat door dit specifieke programma een hoger energierendement 
kan worden bereikt door technologische wijzigingen in te voeren en de vervoerslogistiek te 
optimaliseren.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 74
Overweging 42

(42) Duurzame energiebronnen en energie-
efficiëntie bieden niet alleen 
milieuvoordelen, ze behoren ook tot de 
snelst groeiende bedrijfstakken in de 
Gemeenschap en creëren nieuwe, 
innovatieve banen. De Europese industrie is 
de nummer één ter wereld bij de 
ontwikkeling van technologieën voor de 
opwekking van elektriciteit uit duurzame 
energie. Deze technologieën bevorderen de 
economische en sociale cohesie en 
voorkomen de verspilling van natuurlijke 
hulpbronnen. 

(42) Duurzame energiebronnen en energie-
efficiëntie bieden niet alleen 
milieuvoordelen, ze behoren ook tot de 
snelst groeiende bedrijfstakken in de 
Gemeenschap en creëren nieuwe, 
innovatieve banen. De Europese industrie is 
de nummer één ter wereld bij de 
ontwikkeling van technologieën voor de 
opwekking van elektriciteit uit duurzame 
energie. Deze technologieën bevorderen de 
economische en sociale cohesie en 
voorkomen de verspilling van natuurlijke 
hulpbronnen. Voor een duurzame 
ontwikkeling zijn constante investeringen 
en verdere technologische ontwikkelingen 
in de sector hernieuwbare energiebronnen 
van essentieel belang.

Or. en
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Motivering

In het licht van de stijgende energieconsumptie is het van het allergrootste belang om op te 
roepen tot verdere investeringen op dit gebied, teneinde de overeengekomen doelstellingen in 
de sector hernieuwbare energiebronnen te kunnen bereiken en de voortrekkersrol van de 
Europese industrie op het gebied van hernieuwbare energiebronnen te kunnen handhaven.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Amendement 75
Overweging 45

(45) De internationale dimensie 
('COOPENER') van het bij Beschikking nr. 
1230/2003/EG vastgestelde programma 
moet worden voortgezet in het kader van het 
nieuwe Gemeenschapsinstrument voor 
buitenlandse hulp. 

(45) De internationale dimensie 
('COOPENER') van het bij Beschikking nr. 
1230/2003/EG vastgestelde programma 
moet worden voortgezet in het kader van het 
nieuwe Gemeenschapsinstrument voor 
buitenlandse hulp als onderdeel van een 
thematisch programma voor milieubehoud 
en duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, met inbegrip van energie. Er 
moet echter worden gezorgd voor een 
nauwe samenhang tussen het relevante 
deel van het thematische programma en het 
specifieke programma "Intelligente energie 
– Europa" teneinde van de specifieke 
deskundigheid van het Uitvoerend 
agentschap intelligente energie gebruik te 
kunnen maken en het MKB te helpen 
profiteren van de potentiële markten voor 
intelligente energie buiten Europa. 

Or. en

Amendement ingediend door Ján Hudacký

Amendement 76
Overweging 47 bis (nieuw)

(47 bis) Het kaderprogramma moet 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
ten uitvoer worden gelegd via relevante 
regionale organisaties, teneinde het 
concurrentie- en innovatievermogen van 
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het MKB met name op lokaal en regionaal 
niveau te versterken.

Or. en

Motivering

De verhoging van de sociaal-economische cohesie van de regio's is vooral afhankelijk van het 
niveau van het concurrentievermogen en innovatie van het lokale MKB.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 77
Overweging 49 bis (nieuw)

(49 bis) Teneinde een coherente 
tenuitvoerlegging van het kaderprogramma 
als geheel te waarborgen, dient een
Adviesorgaan op hoog niveau inzake
concurrentievermogen en innovatie de 
Commissie van advies te dienen.

Or. en

Motivering

Binnen het KCI en tussen het KCI en andere communautaire programma's moet worden 
gezorgd voor synergieën. 

Voor dit doel en teneinde het Oslo-handboek (OESO/Eurostat, november 2005) in het 
programma te integreren, dient bij de uitwerking van de werkprogramma's gebruik te worden 
gemaakt van het advies van een deskundigengroep, om zo het kwaliteitsbeheer van het 
programma over de hele linie te verbeteren.

Het onlangs herziene Oslo-handboek verduidelijkt het begrip innovatie. Daar de definitie van 
innovatie in het KCI moet voldoen aan de meest geavanceerde specificaties van het concept 
innovatie, ligt het voor de hand voor deze definitie een beroep te doen op het Oslo-handboek.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 78
Overweging 49 bis (nieuw)

(49 bis) Teneinde een coherente 
tenuitvoerlegging van het kaderprogramma 
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als geheel te waarborgen, dient een 
Adviesorgaan op hoog niveau inzake 
concurrentievermogen en innovatie de 
Commissie van advies te dienen.

Or. en

Motivering

Om het programma voor een versplintering in drie geheel verschillende subprogramma's te 
behoeden moet de coherentie van het programma door middel van efficiënte synergieën en 
een doeltreffende coördinatie tussen de drie subprogramma's worden gewaarborgd. Een 
deskundigenpanel op hoog niveau kan daarvoor zorgen door middel van adviezen, ook met 
betrekking tot de jaarlijkse werkprogramma's. Nog belangrijker is dat het KCI van de 
ervaring en deskundigheid van de deelnemers aan een dergelijk panel zou profiteren. 
Bovendien ontbreekt in het voorstel van de Commissie het aspect van de raadpleging en 
participatie van de belanghebbenden bij de uitvoering.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 79
Artikel 1, lid 3

3. Activiteiten betreffende onderzoek en 
technologische ontwikkeling die in 
overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag worden uitgevoerd, blijven in het 
kaderprogramma buiten beschouwing.

3. Activiteiten betreffende onderzoek en 
technologische ontwikkeling die in 
overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag worden uitgevoerd, blijven in het 
kaderprogramma buiten beschouwing; het 
kaderprogramma voorziet echter wel in de 
bevordering van de innovatieve 
commercialisering van onderzoek en van 
de resultaten van technologische 
ontwikkeling. Er wordt voor gezorgd dat er 
geen financieringskloof tussen onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie ontstaat.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang het werkterrein van het KCI en het zevende KP duidelijk te definiëren 
teneinde het ontstaan van een kloof in het proces van onderzoek en innovatie te voorkomen.
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Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 80
Artikel 1, lid 3

3. Activiteiten betreffende onderzoek en 
technologische ontwikkeling die in 
overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag worden uitgevoerd, blijven in het 
kaderprogramma buiten beschouwing.

3. Activiteiten betreffende onderzoek en 
technologische ontwikkeling die in 
overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag worden uitgevoerd, blijven in het 
kaderprogramma buiten beschouwing, dat er 
wel expliciet op is gericht innovatieve 
toepassingen van O&O- resultaten door 
ondernemingen te steunen.

Or. es

Motivering

Het is van cruciaal belang de overdracht van technologie te bevorderen en de thans in 
Europa bestaande kloof tussen onderzoek en commerciële toepassing te overbruggen.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 81
Artikel 2, lid 1, letter a)

a) stimulering van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en in het bijzonder van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB); 

a) stimulering van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en in het bijzonder van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB) en van 
micro-ondernemingen;

Or. es

Motivering

Hoewel de definitie van het MKB ook micro-ondernemingen omvat, dient het KCI het belang 
van deze ondernemingen voor de Europese economie te beklemtonen.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 82
Artikel 2, lid 1, letter a)

a) stimulering van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en in het bijzonder van 

a) stimulering van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en in het bijzonder van 
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het midden- en kleinbedrijf (MKB); het midden- en kleinbedrijf (MKB), met 
bijzondere nadruk op kleine en 
ambachtelijke ondernemingen;

Or. fr

Motivering

Kleine ondernemingen maken bijna 98 % van het bedrijfsleven in de Europese Unie uit en 
nemen bijna de helft van de werkgelegenheid voor hun rekening. Kleine en met name 
ambachtelijke ondernemingen hebben bovendien hun eigen specifieke kenmerken, behoeften 
en verwachtingen.

Bijgevolg dient het KCI speciale aandacht aan deze ondernemingen te besteden, teneinde de 
nodige maatregelen te kunnen vaststellen die speciaal op hun specifieke vereisten zijn gericht.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler

Amendement 83
Artikel 2, lid 1, letter b)

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie;

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie alsmede innovaties ter verbetering 
van de veiligheidscapaciteit van de EU;

Or. de

Motivering

Met het oog op de nieuwe veiligheidssituatie dient het KCI in aanvulling op het Europees 
onderzoeksprogramma inzake veiligheid ook in grotere mate innovaties ter verbetering van 
de veiligheid van de EU en haar burgers te bevorderen.

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 84
Artikel 2, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) bevordering van de innovatieve 
commerciële toepassing van O&O-resultaten, 
met inbegrip van het stadium tussen 
onderzoek en toepassing/invoering op de 
markt na voltooiing van de 
preconcurrentiële ontwikkeling;
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Or. de

Motivering

De toepassing van onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten in ondernemingsprocessen en voor 
de afzet geschikte producten is van doorslaggevend belang voor de optimale benutting van 
het innovatievermogen. Het is zeer belangrijk dat de kloof tussen onderzoek en innovatie 
wordt gedicht en dus ook dat de steunmogelijkheden zo worden geregeld dat er geen 
technische leemte tussen de steunprogramma's meer kan bestaan. De fase tussen onderzoek 
en toepassing is geen grijs gebied en beperkt zich niet tot de "pre-seed"-fase.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 85
Artikel 2, lid 1, letter c)

c) versnelling van de ontwikkeling van een 
competitieve, innovatieve en inclusieve 
informatiemaatschappij;

c) versnelling van de ontwikkeling van een 
duurzame, competitieve, innovatieve en 
inclusieve informatiemaatschappij;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het Verdrag moeten alle EU-programma's het duurzaamheidsaspect in 
aanmerking nemen. Duurzaamheid is daarnaast een doelstelling van de Lissabon-strategie.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 86
Artikel 2, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) uitvoering van een specifiek 
programma voor kleine ondernemingen ter 
verbetering van de tenuitvoerlegging van de 
tien actielijnen van het Europees Handvest 
op communautair, nationaal en regionaal 
niveau.

Or. fr

Motivering

Er is een officiële definitie van kleine en micro-ondernemingen, die 98 % van de Europese 
ondernemingen uitmaken. Met behulp van deze definitie kunnen gepaste 
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beleidsmaatregelen worden gedefinieerd. De tien aanbevelingen van het Europees 
Handvest voor kleine ondernemingen moeten uiteindelijk op doeltreffende wijze in de 
praktijk worden gebracht. Bladzijde 5 van de toelichting in het voorstel van de Commissie 
stelt dat het programma "een belangrijk (...) instrument [is] (...) voor het verschaffen van 
communautaire steun voor acties van de lidstaten ter uitvoering van het Europees 
Handvest voor kleine ondernemingen". Dit amendement neemt dit goede voornemen 
slechts op in het dispositief. Bovendien vergeet de Commissie al te vaak dat zij ook 
verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van het Handvest.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 87
Artikel 2, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) bijdragen tot de optimalisering van 
de contacten tussen de bestaande 
informatie-helpdesks (communautaire, 
nationale of regionale, d.w.z. EIC's), die 
het MKB, de industrie en 
kennisinstellingen kunnen voorzien van 
alle nodige informatie over het onderhavige
kaderprogramma, het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling en de structuurfondsen.

Or. en

Motivering

De bestaande informatie-helpdesks moeten richtsnoeren en informatie aan de hand worden 
gedaan opdat zij het MKB, de industrie en de kennisinstellingen van dienst kunnen zijn, in een 
geest van complementariteit tussen de fondsen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 88
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen van het kaderprogramma 
wordt gecoördineerd door een horizontaal 
beheerscomité dat is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de uit hoofde van 
artikel 46 opgerichte comités POIC, ICTC 
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en IEEC.

Or. en

Motivering

Het is zinvol naast de drie beheerscomités voor de drie specifieke programma's van het KCI 
een coördinerend orgaan op te richten dat toeziet op de nakoming van de horizontale 
doelstellingen van het KCI.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 89
Artikel 4, letter d)

d) andere derde landen wanneer 
overeenkomsten daartoe de mogelijkheid 
bieden.

Schrappen

Or. de

Motivering

De uitbreiding van het kaderprogramma tot de hele wereld zou een te zware belasting vormen 
voor de financiële dimensie ervan en zou betekenen dat dringende taken niet zouden kunnen 
worden vervuld.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 90
Artikel 5, lid 1, alinea 1

1. De Commissie stelt, volgens de procedure 
van artikel 46, lid 2, ieder jaar een 
werkprogramma voor de specifieke 
programma's vast.

1. De Commissie stelt, volgens de procedure 
van artikel 46, lid 2, ieder jaar een 
werkprogramma voor de specifieke 
programma's vast, rekening houdend met de 
noodzaak deze aan toekomstige 
ontwikkelingen aan te passen.

Or. en

Motivering

De nodige flexibiliteit van het kaderprogramma moet worden gewaarborgd.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 91
Artikel 6, titel

Aard van de uitvoeringsmaatregelen Gemeenschappelijke
uitvoeringsmaatregelen van het 

kaderprogramma

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat er een gemeenschappelijk instrumentarium van
uitvoeringsmaatregelen is dat voor alle specifieke programma's kan worden gebruikt.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 92
Artikel 6, lid 1, inleidende formule  

1. Voor de uitvoering van de 
werkprogramma's worden vooral de 
volgende maatregelen toegepast:

1. De jaarlijkse werkprogramma's
specificeren voor elk van de drie specifieke 
programma's gepaste 
uitvoeringsmaatregelen. De 
uitvoeringsmaatregelen die telkens in 
afdeling 2 van hoofdstuk I, II en III in titel 
I worden uitgestippeld, zijn ter indicatie 
vastgesteld voor de verschillende specifieke 
programma's, maar kunnen voor elk van 
deze drie programma's worden gebruikt. De 
gemeenschappelijke 
uitvoeringsmaatregelen, die van toepassing 
zijn op alle drie de programma's, hebben
onder andere betrekking op:

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat er een gemeenschappelijk instrumentarium van 
uitvoeringsmaatregelen is dat voor alle specifieke programma's kan worden gebruikt.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 93
Artikel 6, lid 1, letter b)

b) netwerken waarin diverse 
belanghebbenden worden samengebracht;

b) netwerken waarin diverse 
belanghebbenden worden samengebracht, 
met name het netwerk van Euro Info 
Centres in de Europese Unie;

Or. de

Motivering

Het netwerk van Euro Info Centres beschikt reeds over ervaring op dit gebied en kan op basis 
daarvan ook ondersteuning bieden aan het MKB.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 94
Artikel 6, lid 1, letter c)

c) proefprojecten, markttoepassingsprojecten 
en andere maatregelen ter ondersteuning van 
de verbreiding van innovatie;

c) proefprojecten, markttoepassingsprojecten 
en andere maatregelen ter ondersteuning van 
de verbreiding van innovatie en ter 
verwezenlijking van het innovatiepotentieel 
van het MKB;

Or. en

Motivering

Zowel het opstarten in het MKB van innovaties afkomstig uit het kennispotentieel (zoals 
universiteiten, andere communautaire programma's en nationale of internationale OTO-
programma's) als de verwezenlijking van het innovatiepotentieel van het MKB moet worden 
benadrukt teneinde het innovatieproces en de betrekkingen tussen het MKB en OTO-
gemeenschappen zichtbaarder te maken.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 95
Artikel 6, lid 1, letter e)

e) uitwisseling en verspreiding van 
informatie, bewustmakingscampagnes;

e) uitwisseling en verspreiding van 
informatie, bewustmakingscampagnes, 
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zowel wat betreft het innovatie-aanbod als 
de vraag daarnaar;

Or. en

Motivering

Er is een groter zin voor bewustzijn nodig over het feit dat het huidige ontoereikende 
innovatieniveau in Europa te wijten is aan de kloof in de financiering van het MKB en in de 
vraag naar innovatieve producten en diensten van de kant van het MKB.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 96
Artikel 6, lid 1, letter g)

g) aanbestedingen op basis van technische 
specificaties die in samenwerking met de 
lidstaten zijn uitgewerkt;

g) aanbestedingen op basis van technische 
specificaties die in samenwerking met de 
lidstaten zijn uitgewerkt, in 
overeenstemming met het beginsel van 
technologische neutraliteit zoals neergelegd 
in artikel 23, lid 2 van Richtlijn 
2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten1;
1PB L 134, 30.4.2004, blz. 114.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel ervoor te zorgen dat het KCI overeenstemt met de bestaande 
relevante EU-wetgeving inzake technische specificaties bij openbare aanbestedingen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 97
Artikel 6, lid 1, letter h)

h) partnerschappen tussen nationale en 
regionale autoriteiten.

h) partnerschappen tussen nationale en 
regionale autoriteiten en tussen 
bedrijfsorganisaties.
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Or. en

Motivering

De coöperatie tussen bedrijfsorganisaties moet eveneens worden opgenomen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 98
Artikel 6, lid 1, letter h)

(h) partnerschappen tussen nationale en 
regionale autoriteiten.
.

(h) samenwerking van niet-
overheidsinstellingen en/of representatieve 
bedrijfsorganisaties voor het midden- en 
kleinbedrijf.

Or. de

Motivering

De stimulering van innovatie in ondernemingen moet prioriteit krijgen, en daarom is het 
zinvoller ondernemersorganisaties te ondersteunen dan alleen maar partnerschappen van 
autoriteiten te bevorderen. 

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 99
Artikel 6, lid 1, letter h)

h) partnerschappen tussen nationale en
regionale autoriteiten.

h) partnerschappen tussen nationale,
regionale en lokale autoriteiten.

Or. es

Motivering

Het lokale niveau oftewel NUTS (Nomenclatur of Territorial Units)-niveau 3 mag in de 
context van partnerschappen tussen autoriteiten niet worden vergeten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 100
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)
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1 bis. De Commissie kan, in overleg met de 
lidstaten, openbare aanbestedingen voor 
innovatieve producten en diensten doen
wanneer dit nodig is om de doelstellingen 
van het kaderprogramma te verwezenlijken
en wanneer de lidstaten een duidelijk 
gemeenschappelijk belang hebben in
verband met het gebruik in heel Europa
van de innovatieve capaciteiten van het
Europese bedrijfsleven, met name van het 
MKB. In dergelijke gevallen initieert de 
Commissie projecten van 
gemeenschappelijk belang die de vereiste 
technische en organisatorische taken 
omvatten.
Voor dergelijke projecten komt de 
Commissie met de lidstaten 
gemeenschappelijke technische 
specificaties en uitvoeringsschema's 
overeen. Op basis van de overeengekomen 
gemeenschappelijke technische 
specificaties en uitvoeringsschema's 
schrijft de Commissie aanbestedingen voor 
de uitvoering van de projecten uit. De 
opdrachten worden uitsluitend door de 
Commissie aanbesteed volgens de regels 
voor communautaire aanbestedingen

Or. en

Motivering

Openbare aanbestedingen voor producten van het MKB zijn van vitaal belang om de 
doelstellingen van het programma te kunnen bereiken en de kloof aan de vraagkant te 
overbruggen, zoals ook het voorbeeld van de Small Business Innovation Development Act laat 
zien, waarmee de VS de vraag van de federale regering naar MKB-producten stimuleert.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 101
Artikel 6, lid 2

2. Deze en andere uitvoeringsmaatregelen, 
zoals uiteengezet in afdeling 2 van de 
hoofdstukken I, II en III van titel II, 
kunnen bij elk van de specifieke 

Schrappen
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programma's worden toegepast indien het 
desbetreffende werkprogramma daarin 
voorziet..

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat er een gemeenschappelijk instrumentarium van 
uitvoeringsmaatregelen is dat voor alle specifieke programma's kan worden gebruikt.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 102
Artikel 6, lid 2

2. Deze en andere uitvoeringsmaatregelen, 
zoals uiteengezet in afdeling 2 van de 
hoofdstukken I, II en III van titel II, kunnen 
bij elk van de specifieke programma's
worden toegepast indien het desbetreffende 
werkprogramma daarin voorziet.

2. Deze en andere uitvoeringsmaatregelen, 
zoals uiteengezet in afdeling 2 van de 
hoofdstukken I, II en III van titel II, kunnen 
bij elk van de specifieke programma's 
worden toegepast.

In dit verband wordt de Commissie bij de 
uitwerking van de werkprogramma's 
bijgestaan door een Adviesorgaan op hoog 
niveau inzake concurrentievermogen en 
innovatie.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste argumenten voor de ontwikkeling van het KCI is de mogelijkheid om 
voor synergieën tussen de drie specifieke programma's te zorgen.
Om synergieën te bewerkstelligen en te waarborgen is het nodig in de werkprogramma's een 
hoge mate van flexibiliteit te garanderen. Een middel daarvoor kan de toepasbaarheid van 
alle uitvoeringsmaatregelen op elk van de drie specifieke programma's zijn. Ten behoeve van 
het algemene kwaliteitsbeheer van het kaderprogramma is het aanbevolen hierover bij de 
uitwerking van de werkprogramma's advies in te winnen van een deskundigengroep.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 103
Artikel 8, lid 1
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De Commissie oefent regelmatig toezicht uit 
op de uitvoering van het kaderprogramma en 
zijn specifieke programma's.De Commissie 
stelt jaarlijks voor ieder specifiek 
programma een uitvoeringsverslag op, 
waarin de ondersteunde activiteiten worden 
belicht aan de hand van de financiële 
uitvoering, de resultaten ende effecten.

De Commissie oefent regelmatig toezicht uit 
op de uitvoering van het kaderprogramma en 
zijn specifieke programma's.De Commissie 
stelt jaarlijks voor ieder specifiek 
programma een uitvoeringsverslag op, 
waarin de ondersteunde activiteiten worden 
belicht aan de hand van de financiële 
uitvoering, de resultaten ende effecten. Het 
jaarlijks verslag van het specifieke 
programma "Programma voor 
ondernemerschap en innovatie" bevat 
duidelijke gegevens over de
uitvoeringsmiddelen, resultaten en effecten 
van de activiteiten op het gebied van de 
ondersteunde eco-innovaties.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt wat precies onder eco-innovatie wordt verstaan, ook op 
het vlak van evaluatie.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 104
Artikel 8, lid 2, alinea 1

2. Het kaderprogramma en zijn specifieke 
programma's zijn het onderwerp van
tussentijdse en eindevaluaties, waarbij 
onderwerpen als de relevantie, coherentie en
synergieën, doeltreffendheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en nut worden behandeld.

2. Het kaderprogramma en zijn specifieke 
programma's zijn het onderwerp van
tussentijdse en eindevaluaties, waarbij 
onderwerpen als de relevantie, coherentie en
synergieën (zowel binnen het 
kaderprogramma als met andere 
communautaire programma's),
doeltreffendheid, efficiëntie, duurzaamheid 
en nut worden behandeld.

Bij deze evaluaties moeten de 
"sectorspecifieke innovatie" en de in 
bijlage III beschreven diensten worden 
onderzocht. 
Er moeten evaluatiemaatregelen worden 
opgenomen in de werkprogramma's.

Or. en
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Motivering

Synergie binnen het KCI en tussen het KCI en andere communautaire programma's vormt een 
cruciaal argument voor de ontwikkeling van het KCI. Daarom is het van essentieel belang dat 
hiermee rekening wordt gehouden bij de evaluatie van het effect van het KCI. Een dergelijke 
evaluatie zou tevens een goede basis vormen voor de toekomstige herziening van de 
programma's.
De evaluatie van het programma met betrekking tot sectoren heeft ten doel voor gelijke 
subsidiekansen in de verschillende sectoren te zorgen.
De evaluatiemaatregelen moeten worden opgenomen in het werkprogramma teneinde de 
samenhang tussen de doelstellingen, de maatregelen en de evaluatieresultaten te kunnen 
waarborgen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 105
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De tussentijdse en eindevaluaties 
behandelen ook de synergieën met uit de 
structuurfondsen en het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling gefinancierde 
programma's en met andere relevante 
communautaire programma's (bijv. het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek 
en ontwikkeling, het Programma 
Levenslang leren) met doelstellingen die 
met die van het kaderprogramma 
overeenkomen of deze aanvullen. De 
bevindingen worden dusdanig voorgesteld
dat de evaluatieresultaten in het kader van
de Lissabon-strategie en de nationale
operationele programma's in aanmerking 
kunnen worden genomen.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte middelen van het kaderprogramma zal de grootste vernieuwing uitgaan 
van de ongekende mate van synergie met andere communautaire beleidsterreinen, zoals het 
cohesiebeleid. De lidstaten dienen innovatie en concurrentievermogen op een globale manier 
te bevorderen, en niet door middel van versnipperde acties.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
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Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 106
Artikel 10, lid 1

1. Hierbij wordt een steunprogramma voor 
het bedrijfsleven en het MKB, 
ondernemerschap, innovatie en het 
concurrentievermogen van de industrie 
vastgesteld (hierna het "Programma voor 
ondernemerschap en innovatie" genoemd). 

1. Hierbij wordt een steunprogramma voor 
het bedrijfsleven en het MKB, 
ondernemerschap, innovatie, met inbegrip 
van eco-innovatie, en het 
concurrentievermogen van de industrie 
vastgesteld (hierna het "Programma voor 
ondernemerschap en innovatie" genoemd).

Or. en

Motivering

Eco-innovatie moet in het eerste lid worden opgenomen omdat zij ook in het eerste specifieke 
programma op horizontaal niveau wordt behandeld.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 107
Artikel 10, lid 1

1. Hierbij wordt een steunprogramma voor 
het bedrijfsleven en het MKB, 
ondernemerschap, innovatie en het 
concurrentievermogen van de industrie 
vastgesteld (hierna het "Programma voor 
ondernemerschap en innovatie" genoemd).

1. Hierbij wordt een steunprogramma voor 
het bedrijfsleven, met name het MKB, 
micro-ondernemingen en ambachtelijke 
bedrijven, voor ondernemerschap, innovatie 
en het concurrentievermogen van de 
industrie vastgesteld (hierna het "Programma 
voor ondernemerschap en innovatie" 
genoemd).

Or. fr

Motivering

Kleine ondernemingen maken bijna 98 % van het bedrijfsleven in de Europese Unie uit en 
nemen bijna de helft van de werkgelegenheid voor hun rekening. Kleine en met name 
ambachtelijke ondernemingen hebben bovendien hun eigen specifieke kenmerken, behoeften 
en verwachtingen. Bijgevolg dient het KCI speciale aandacht aan deze ondernemingen te 
besteden, teneinde de nodige maatregelen te kunnen vaststellen die speciaal op hun specifieke 
vereisten zijn gericht.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 108
Artikel 10, lid 1

1. Hierbij wordt een steunprogramma voor 
het bedrijfsleven en het MKB, 
ondernemerschap, innovatie en het 
concurrentievermogen van de industrie 
vastgesteld (hierna het "Programma voor 
ondernemerschap en innovatie" genoemd).

1. Hierbij wordt een steunprogramma voor 
het bedrijfsleven, met name het MKB, 
ondernemerschap, innovatie en het 
concurrentievermogen van de industrie 
vastgesteld (hierna het "Programma voor 
ondernemerschap en innovatie" genoemd).

Or. en

Motivering

Het belang van het MKB moet worden benadrukt.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 109
Artikel 10, lid 2, letter a)

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie; 

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie, en steun voor groepen voor 
"Open innovatie"-samenwerking tussen de 
industrie en het MKB, die de toegang tot
onderzoekcapaciteit van het MKB 
vergemakkelijken en op innovatieve 
toepassingen zijn gericht. De koppeling van 
het kaderprogramma aan initiatieven voor 
een heroriëntering van overheidssteun naar 
innovatie, maakt deel uit van de acties;

Or. en

Motivering

Clustervorming met de industrie is een nieuwe manier om de capaciteit van het MKB voor 
innoverende activiteiten te ontplooien. De regelgeving inzake overheidssteun dient deze op 
innovatie gerichte clusters van industrie en MKB te ondersteunen.



AM\593717NL.doc 35/111 PE 367.642v01-00

NL

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler

Amendement 110
Artikel 10, lid 2, letter a)

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie;

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie en innovaties ter verbetering 
van de veiligheidscapaciteit van de EU;

Or. de

Motivering

Met het oog op de nieuwe veiligheidssituatie dient het KCI in aanvulling op het Europese
onderzoeksprogramma inzake veiligheid, ook in grotere mate innovaties ter verbetering van 
de veiligheid van de EU en haar burgers te bevorderen.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 111
Artikel 10, lid 2, letter a)

a) toegang tot financiering voor de start en
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie;

a) toegang tot financiering voor de start, 
groei en internationalisering van MKB-
bedrijven en de investering in innoverende 
activiteiten, met inbegrip van eco-innovatie;

Or. es

Motivering

Er moet op worden gewezen dat het Europese MKB financiële steun nodig heeft om het 
internationaliseringsproces met succes te kunnen aanpakken. In dit verband zijn technische 
ondersteuning en toegang tot kredieten voor dit doeleinde van fundamenteel belang.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 112
Artikel 10, lid 2, letter b)

b) het scheppen van een gunstig 
samenwerkingsklimaat voor het MKB;

b) het scheppen van een gunstig 
samenwerkingsklimaat voor het MKB op
regionaal, nationaal, interregionaal en 
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grensoverschrijdend niveau;

Or. en

Motivering

De samenwerking van het MKB in de hele EU mag niet door staatsgrenzen of regionale 
grenzen worden belemmerd.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler

Amendement 113
Artikel 10, lid 2, letter c)

c) innovatie in bedrijven, met inbegrip van 
eco-innovatie;

c) innovatie in bedrijven, met inbegrip van 
eco-innovatie en innovaties ter verbetering 
van de veiligheidscapaciteit van de EU;

Or. de

Motivering

Met het oog op de nieuwe veiligheidssituatie dient het KCI in aanvulling op het Europees 
onderzoeksprogramma inzake veiligheid, ook in grotere mate innovaties ter verbetering van 
de veiligheid van de EU en haar burgers te bevorderen.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 114
Artikel 10, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) eco-innovatie, met name de 
toepassing van milieutechnologieën;

Or. en

Motivering

Eco-innovatie moet in het eerste lid worden opgenomen omdat zij ook in het eerste specifieke 
programma op horizontaal niveau wordt behandeld. Omwille van de duidelijkheid wordt deze 
toevoeging (c bis) opgenomen.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 115
Artikel 10, lid 2, letter d)

d) een ondernemerschaps– en 
innovatiecultuur;

d) ondernemersgeest en 
ondernemerskwaliteiten;

Or. de

Motivering

Ondernemersgeest en ondernemerskwaliteiten zijn een voorwaarde voor de invoering van 
innovatie in de bedrijven. Daarom moet de nadruk komen te liggen op het ondernemersdeel 
van het programma.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 116
Artikel 10, lid 2, letter e)

e) economische en administratieve 
hervormingen inzake ondernemingen en
innovatie.

e) het wegnemen van bureaucratische 
hindernissen en het scheppen van gunstige 
randvoorwaarden..

Or. de

Motivering

Ondernemersgeest en ondernemerskwaliteiten zijn een voorwaarde voor de invoering van 
innovatie in de bedrijven. Daarom moet de nadruk komen te liggen op het ondernemersdeel 
van het programma.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 117
Artikel 10, lid 2, letter e bis) (nieuw)

(e bis) toepassing in het MKB van kennis 
en verwezenlijking van het 
innovatiepotentieel van het MKB.

Or. en
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Motivering

In de doelstellingen van het Programma voor ondernemerschap en innovatie moet zowel de 
toepassing in het MKB van innovaties afkomstig uit het kennispotentieel (zoals universiteiten, 
andere communautaire programma's en nationale of internationale OTO-programma's) als 
de verwezenlijking van het innovatiepotentieel van het MKB worden benadrukt teneinde het 
innovatieproces en de betrekkingen tussen het MKB en OTO-gemeenschappen zichtbaarder te 
maken.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 118
Artikel 10, lid 2, letter e bis) (nieuw)

(e bis) verbetering van de wet- en 
regelgeving om betere voorwaarden te 
scheppen voor de start, groei en innovatie 
van MKB-bedrijven.

Or. en

Motivering

Door deze toevoeging stemmen de in artikel 10 genoemde doelstellingen beter overeen met de 
acties als bedoeld in artikel 14 en 15.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 119
Artikel 10, lid 2, letter e bis) (nieuw)

(e bis) toegang tot financiering en 
adviesdiensten voor de bescherming van de 
intellectuele eigendom inzake innovaties, 
met inbegrip van een betere toegang tot het 
octrooistelsel. 

Or. en

Motivering

Tijdens het debat over het voorstel voor een richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in 
computers geïmplementeerde uitvindingen vond het octrooibeginsel weliswaar brede steun, 
maar het Europees Parlement uitte zijn bezorgdheid over het feit dat het octrooicstelsel 
ontoegankelijk is, en zelfs een schadelijk effect kan hebben, voor het MKB. Dit is te wijten aan 
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de beperkte financiële middelen van het MKB die een doeltreffend gebruik van het 
octrooistelsel in de weg staan. Derhalve dient in het programma van het KCI de mogelijkheid 
te worden opgenomen een octrooifonds op te richten dat ten doel heeft het MKB financiële, 
technische en administratieve ondersteuning te bieden. 

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 120
Artikel 10, lid 2, letter e bis) (nieuw)

e bis) de participatie van het MKB en met 
name kleine ondernemingen bij de 
uitwerking en tenuitvoerlegging van het 
beleid inzake normalisatie, 
kwaliteitscontrole en veiligheid met 
betrekking tot goederen en diensten.

Or. fr

Motivering

Normalisatie is noodzakelijk voor de innovatie en het concurrentievermogen van kleine 
bedrijven en moet derhalve op communautair niveau worden ondersteund.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 121
Artikel 10, lid 2, letter e bis) (nieuw)

e bis) de participatie van kleine en 
ambachtelijke ondernemingen bij de 
uitwerking en tenuitvoerlegging van het 
beleid inzake normalisatie, 
kwaliteitscontrole en veiligheid met 
betrekking tot goederen en diensten.

Or. fr

Motivering

Kwaliteit is een essentiële factor voor het concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven, met name van het MKB en micro-ondernemingen. De Europese certificeringen, 
bijvoorbeeld ISO, vormen een economische en strategische toegevoegde waarde, waartoe alle 
ondernemingen toegang behoren te hebben. Het KCI moet er derhalve op doelen dat het MKB 
in grotere mate toegang krijgt tot en participeert bij normalisatie, certificering en soortgelijke 
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projecten van de EU.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 122
Artikel 10, lid 2, letter e ter) (nieuw)

(e ter) het concurrentievermogen van 
MKB-bedrijven, onder naleving van de 
maatregelen ten behoeve van duurzame 
groei en ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het Verdrag moeten alle EU-programma's het duurzaamheidsaspect in 
aanmerking nemen. Duurzaamheid is daarnaast een doelstelling van de Lissabon-strategie.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler

Amendement 123
Artikel 11, inleidende formule 

Acties in verband met de toegang tot 
financiering voor de start en groei van 
MKB-bedrijven en de investering in 
innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie, kunnen betrekking hebben 
op:

Acties in verband met de toegang tot 
financiering voor de start en groei van 
MKB-bedrijven en de investering in 
innoverende activiteiten en innovaties ter 
verbetering van de veiligheidscapaciteit van 
de EU, met inbegrip van eco-innovatie, 
kunnen betrekking hebben op:

Or .de

Motivering

Met het oog op de nieuwe veiligheidssituatie dient het KCI in aanvulling op het Europees 
onderzoeksprogramma inzake veiligheid ook in grotere mate innovaties ter verbetering van 
de veiligheid van de EU en haar burgers te bevorderen.
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Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 124
Artikel 11, letter a bis) (nieuw)

a bis) speciale aandacht voor de 
moeilijkheden van vrouwelijke 
ondernemers, jonge ondernemers en 
ondernemers met een niet-Europese 
achtergrond om toegang te krijgen tot 
risicokapitaal;

Or. sv

Motivering

Vrouwelijke ondernemers, jonge ondernemers en ondernemers met een niet-Europese 
achtergrond hebben vaak grote moeite om toegang tot risicokapitaal te krijgen. Wil Europa 
aan de doelstellingen van de Lissabon-strategie voldoen, moet iedereen de kans krijgen 
ondernemerschap en creativiteit te ontwikkelen.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 125
Artikel 11, letter a bis) (nieuw)

a bis) promotie van de vermogenswaarde 
van intellectuele-eigendomsrechten van 
MKB-bedrijven;

Or. en

Motivering

Het bevorderen van financiële levensvatbaarheid en het aantrekken van nieuwe investeringen 
in O&O kan worden ondersteund wanneer intellectuele-eigendomsrechten als zekerheid 
worden gebruikt voor investeringen.

Amendement ingediend door Ján Hudacký

Amendement 126
Artikel 11, letter c)

c) verbetering van het financiële klimaat 
voor het MKB.

c) verbetering van het financiële klimaat 
voor het MKB door een betere combinatie



PE 367.642v01-00 42/111 AM\593717NL.doc

NL

van alle beschikbare financiële middelen, 
met inbegrip van de financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid.

Or. en

Motivering

Overheidsmiddelen van de lidstaten en de EU dienen te worden gebruikt om een 
hefboomeffect te creëren en particuliere financiële middelen aan te trekken.

Amendement ingediend door Lorenzo Cesa

Amendement 127
Artikel 11, letter c bis) (nieuw)

c bis) vergroting van de capaciteit van 
financiële instellingen om de onderzoeks-
en innovatieprojecten waarvoor MKB-
bedrijven kredieten aanvragen, te kunnen 
evalueren door middel van de ontwikkeling 
van een stelsel van 
"technologiebeoordelingscentra".

Or. en

Motivering

Teneinde de kloof in de investeringen in onderzoek en innovatie van het MKB te overbruggen 
dient de oprichting van een stelsel van technologiebeoordelingscentra te worden bevorderd 
die met banken en start/durfkapitaalfondsen samenwerken op het vlak van de evaluatie van 
onderzoeks- en innovatieprojecten waarvoor kredietaanvragen worden ingediend.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 128
Artikel 11, letter c bis) (nieuw)

c bis) vergroting van de capaciteit van 
financiële instellingen om de onderzoeks-
en innovatieprojecten waarvoor MKB-
bedrijven kredieten aanvragen, te kunnen 
evalueren door middel van de ontwikkeling 
van een stelsel van 
"technologiebeoordelingscentra".
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Or. en

Motivering

Teneinde de kloof in de investeringen in onderzoek en innovatie van het MKB te overbruggen 
dient de oprichting van een stelsel van technologiebeoordelingscentra te worden bevorderd 
die met banken en start/durfkapitaalfondsen samenwerken op het vlak van de evaluatie van 
onderzoeks- en innovatieprojecten waarvoor kredietaanvragen worden ingediend.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 129
Artikel 12, letter a)

a) bevordering van diensten ter 
ondersteuning van het MKB;

a) bevordering van diensten ter 
ondersteuning van innovatieve MKB-
bedrijven en MKB-bedrijven met 
innovatiepotentieel;

Or. en

Amendement ingediend door Ján Hudacký

Amendement 130
Artikel 12, letter a)

a) bevordering van diensten ter 
ondersteuning van het MKB;

a) bevordering van diensten ter 
ondersteuning van het MKB, bij voorkeur 
door bestaande regionale netwerken van 
organisaties voor ondersteuning van het 
bedrijfsleven;

Or. en

Motivering

In de meeste lidstaten bestaan reeds regionale organisaties voor ondersteuning van het 
bedrijfsleven. Het zou efficiënt zijn, van hun lange ervaring gebruik te maken. 

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 131
Artikel 12, letter b)
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b) het bijdragen aan maatregelen om 
bedrijven in het MKB te helpen bij de 
samenwerking met ondernemingen in andere 
landen, met inbegrip van inspanningen om 
het MKB bij de Europese normalisatie te 
betrekken;

b) het bijdragen aan maatregelen om 
bedrijven in het MKB te helpen bij en aan te 
moedigen tot de samenwerking met 
ondernemingen, in de regio waarin de 
bedrijven zijn gevestigd, op nationaal 
niveau of in andere landen, met inbegrip van 
inspanningen om het MKB bij de Europese 
normalisatie te betrekken;

Or. en

Motivering

Ten behoeve van een evenwichtige ontwikkeling dient de samenwerking van MKB-bedrijven 
niet tot het grensoverschrijdende model te worden beperkt. Het is daarom belangrijk ook de 
coöperatie op regionaal en nationaal niveau te benadrukken. De bedrijven in het MKB 
moeten ook zelf inspanningen ondernemen en activiteiten ontwikkelen om tot een sterkere 
samenwerking te komen.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 132
Artikel 12, letter b)

b) het bijdragen aan maatregelen om 
bedrijven in het MKB te helpen bij de 
samenwerking met ondernemingen in andere 
landen, met inbegrip van inspanningen om 
het MKB bij de Europese normalisatie te 
betrekken;

b) het bijdragen aan maatregelen om 
bedrijven in het MKB te helpen bij de 
samenwerking met ondernemingen in andere 
landen, met inbegrip van inspanningen om 
het MKB bij de Europese en internationale
normalisatie te betrekken;

Or. fr

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 133
Artikel 12, letter c)

c) bevordering en vergemakkelijking van 
internationale samenwerking tussen
ondernemingen.

c) bevordering en vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende samenwerking tussen
ondernemingen binnen de Europese interne 
markt en met ondernemingen in derde 
landen om de handelscontacten en de 
wederzijdse investeringen uit te breiden.
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Or. de

Motivering

De globalisering/Europeanisering van bedrijfsactiviteiten bevordert het 
concurrentievermogen.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 134
Artikel 12, letter c bis) (nieuw)

c bis) bevordering van diensten ter 
ondersteuning van de samenwerking tussen 
het MKB en andere innoveerders.

Or. en

Motivering

Kennisinstellingen als universiteiten, technologieparken, regionale ontwikkelingsfora, NGO's, 
kapitaalfondsen kunnen als "innoveerders" worden beschouwd. Het is van cruciaal belang 
dat het MKB nauwe betrekkingen tot andere actoren in lokale, regionale en transnationale 
gemeenschappen onderhoudt om hun innovatiepotentieel te verbeteren.

Amendement ingediend door Lorenzo Cesa

Amendement 135
Artikel 12, letter c bis) (nieuw)

c bis) versterking van de samenwerking
tussen bedrijven die in regio’s zijn 
gevestigd die gemeenschappelijke 
problemen en uitdagingen kennen, 
teneinde, onder meer door het opbouwen 
van netwerken, de coördinatie en 
ontwikkeling van een doeltreffend 
economisch en industrieel beleid te 
bevorderen. 

Or. en

Motivering

De goed ontwikkelde industriële regio's staan voor de rijkdom van Europa, maar ook als zij 
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thans geen periode van ecomische neergang doormaken, is hun concurrentievermogen toch 
sterk bedreigd. Om deze reden vragen deze regio's om de vaststelling van een industrieel en 
economisch beleid dat op hun specifieke behoeften is afgestemd. De samenwerking tussen 
bedrijven die zijn gevestigd in regio's die gemeenschappelijke problemen en uitdagingen 
kennen, moet derhalve worden versterkt, bijvoorbeeld door een netwerk te creëren dat op de 
bevordering van de uitwisseling en verbreiding van optimale werkwijzen is gericht. Zo'n 
netwerk zou ook een instrument vormen met behulp waarvan de EU-instellingen de 
doeltreffendheid en haalbaarheid van het eigen beleid of van wetgevingsinitiatieven zouden 
kunnen evalueren en bepalen.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 136
Artikel 12, letter c bis) (nieuw)

(c bis) versterking van de samenwerking
tussen bedrijven die in regio’s zijn 
gevestigd die gemeenschappelijke 
problemen en uitdagingen kennen, 
teneinde, onder meer door het opbouwen 
van netwerken, de coördinatie en 
ontwikkeling van een doeltreffend 
economisch en industrieel beleid te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

De goed ontwikkelde industriële regio's staan voor de rijkdom van Europa, maar ook als zij 
thans geen periode van ecomische neergang doormaken, is hun concurrentievermogen toch 
sterk bedreigd. Om deze reden vragen deze regio's om de vaststelling van een industrieel en 
economisch beleid dat op hun specifieke behoeften is afgestemd. De samenwerking tussen 
bedrijven die zijn gevestigd in regio's die gemeenschappelijke problemen en uitdagingen 
kennen, moet derhalve worden versterkt, bijvoorbeeld door een netwerk te creëren dat op de 
bevordering van de uitwisseling en verbreiding van optimale werkwijzen is gericht. Zo'n 
netwerk zou ook een instrument vormen met behulp waarvan de EU-instellingen de 
doeltreffendheid en haalbaarheid van het eigen beleid of van wetgevingsinitiatieven zouden 
kunnen evalueren en bepalen.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 137
Artikel 13, titel
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Innovatie in bedrijven, met inbegrip van 
eco-innovatie

Innoverende activiteiten

Or. en

Motivering

Omwille van een betere overeenstemming met artikel 10 zoals geamendeerd.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler

Amendement 138
Artikel 13, titel

Innovatie in bedrijven, met inbegrip van 
eco-innovatie

Innovatie in bedrijven, met inbegrip van 
eco-innovatie en innovaties ter verbetering 

van de veiligheidscapaciteit van de EU

Or. de

Motivering

Met het oog op de nieuwe veiligheidssituatie dient het KCI in aanvulling op het Europees 
onderzoeksprogramma inzake veiligheid ook in grotere mate innovaties ter verbetering van 
de veiligheid van de EU en haar burgers te bevorderen.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler

Amendement 139
Artikel 13, inleidende formule 

Acties in verband met innovatie, met 
inbegrip van eco-innovatie, kunnen 
betrekking hebben op:

Acties in verband met innovatie, met 
inbegrip van eco-innovatie en innovaties ter 
verbetering van de veiligheidscapaciteit van 
de EU, kunnen betrekking hebben op:

Or. de

Motivering

Met het oog op de nieuwe veiligheidssituatie dient het KCI in aanvulling op het Europees 
onderzoeksprogramma inzake veiligheid ook in grotere mate innovaties ter verbetering van 
de veiligheid van de EU en haar burgers te bevorderen.
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Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 140
Artikel 13, letter a)

a) bevordering van sectorspecifieke 
innovatie, clusters, innovatienetwerken, 
publiekprivate samenwerking op 
innovatiegebied en samenwerking met 
relevante internationale organisaties, en de 
toepassing van innovatiebeheer;

a) bevordering van de innovatie van
producten van technische en niet-
technische aard, niet-technologische 
innovatie, bijvoorbeeld procesinnovatie, 
organisatorische en institutionele
innovatie, sectorspecifieke innovatie, 
clusters, innovatienetwerken, publiekprivate 
samenwerking op innovatiegebied en 
samenwerking met relevante internationale 
organisaties, en de toepassing van 
innovatiebeheer;

Or. en

Motivering

Het Oslo-handboek bevat de OESO/EU-richtsnoeren voor het vergaren en interpreteren van 
gegevens met betrekking tot innovatie. Het handboek werd onlangs herzien, de derde editie is 
in november 2005 verschenen. Het handboek verduidelijkt het begrip innovatie, en daar de 
definitie van innovatie in het KCI moet voldoen aan de meest geavanceerde specificaties van 
het concept innovatie, ligt het voor de hand voor deze definitie een beroep te doen op het 
Oslo-handboek.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 141
Artikel 13, letter a)

a) bevordering van sectorspecifieke 
innovatie, clusters, innovatienetwerken, 
publiekprivate samenwerking op 
innovatiegebied en samenwerking met 
relevante internationale organisaties, en de 
toepassing van innovatiebeheer;

a) bevordering van sectorspecifieke
innovatie, procesinnovatie, marketing- en 
organisatorische innovatie alsmede
clusters, innovatienetwerken, publiekprivate 
samenwerking op innovatiegebied en 
samenwerking met relevante internationale 
organisaties, en de toepassing van 
innovatiebeheer;

Or. en

Motivering

Volgens de standaarddefinities van innovatie heeft dit concept zowel betrekking op 
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productinnovatie als op procesinnovatie. Deze bredere formulering van het werkterrein stemt 
overeen met de toelichting van het KCI-voorstel, waar "innovatie" wordt gedefinieerd als 
"bedrijfsproces dat gekoppeld is aan de exploitatie van de kansen die de markt biedt voor 
nieuwe producten, diensten en bedrijfsprocessen", en is eveneens in lijn met de nieuwste 
editie van het Oslo-handboek inzake innovatie, dat onder innovatie expliciet de elementen
product-, proces-, marketing- en organisatorische innovatie verstaat.

Amendement ingediend door Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Amendement 142
Artikel 13, letter a)

a) bevordering van sectorspecifieke 
innovatie, clusters, innovatienetwerken, 
publiekprivate samenwerking op 
innovatiegebied en samenwerking met 
relevante internationale organisaties, en de 
toepassing van innovatiebeheer;

a) bevordering van sectorspecifieke 
innovatie, organisatorische innovatie, 
technische en niet-technische 
productinnovatie, clusters, 
innovatienetwerken, publiekprivate 
samenwerking op innovatiegebied en 
samenwerking met relevante internationale 
organisaties, en de toepassing van 
innovatiebeheer;

Or. it

Motivering

Organisatorische innovatie en niet-technologische productinnovatie zijn net zo belangrijk als 
technologische innovatie en dragen bij tot de groei en het concurrentievermogen van MKB-
bedrijven.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 143
Artikel 13, letter a)

a) bevordering van sectorspecifieke 
innovatie, clusters, innovatienetwerken, 
publiekprivate samenwerking op 
innovatiegebied en samenwerking met 
relevante internationale organisaties, en de 
toepassing van innovatiebeheer;

a) bevordering van sectorspecifieke 
innovatie, organisatorische innovatie, 
technische en niet-technische 
productinnovatie, clusters, 
innovatienetwerken, publiekprivate 
samenwerking op innovatiegebied en 
samenwerking met relevante internationale 
organisaties, en de toepassing van 
innovatiebeheer;
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Or. it

Motivering

Het is van belang de toegevoegde waarde te erkennen die ook niet-technologische innovaties 
en innovaties met betrekking tot organisatie of bedrijfsprocessen bieden.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 144
Artikel 13, letter a bis) (nieuw)

a bis) de aanpassing aan technologische 
ontwikkelingen in kleine ondernemingen, 
met inbegrip van micro-ondernemingen en 
ambachtelijke bedrijven, en aanmoediging 
van niet-technologische innovatie met 
name op het vlak van productieprocessen, 
milieubeheer en bedrijfsvoering, marketing 
en communicatie ten behoeve van 
modernisering, versterking van het
concurrentievermogen en stimulering van 
de werkgelegenheid in deze 
ondernemingen;

Or. fr

Motivering

Kleine ondernemingen, met name bedrijven die zich toeleggen op de productie en verwerking 
van goederen, of het verlenen van diensten, met een toegevoegde waarde, streven ernaar hun 
groei en hun concurrentievermogen te vergroten door bestaande technologieën op 
innovatieve wijze toe te passen en/of hun productiemethoden te moderniseren
(arbeidsorganisatie, marketing, personeelsbeheer, opleiding, communicatie, enz.).

Het begrip innovatie moet daarom in bredere zin worden gebruikt om beter rekening te 
kunnen houden met de specifieke kenmerken van deze ondernemingen.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 145
Artikel 13, letter b)

b) ondersteuning van nationale en regionale 
bedrijfsinnovatieprogramma's;

b) ondersteuning van nationale en regionale
programma's voor technologische en niet-
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technologische innovatie alsmede
procesinnovatie, organisatorische en
institutionele innovatie in ondernemingen;

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de definitie van innovatie in het Oslo-handboek.

Het Oslo-handboek bevat de OESO/EU-richtsnoeren voor het vergaren en interpreteren van 
gegevens met betrekking tot innovatie. Het handboek werd onlangs herzien, de derde editie is 
in november 2005 verschenen. Het handboek verduidelijkt het begrip innovatie, en daar de 
definitie van innovatie in het KCI moet voldoen aan de meest geavanceerde specificaties van 
het concept innovatie, ligt het voor de hand voor deze definitie een beroep te doen op het 
Oslo-handboek.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 146
Artikel 13, letter b)

b) ondersteuning van nationale en regionale 
bedrijfsinnovatieprogramma's;

b) ondersteuning van nationale en regionale 
programma's voor technologische en niet-
technologische innovatie in 
ondernemingen en innovatie van 
bedrijfsprocessen;

Or. en

Motivering

Het concept innovatie heeft zowel betrekking op de technologische als op de niet-
technologische innovatie, die eveneens van groot belang is voor het MKB. Deze bredere 
formulering van het werkterrein stemt overeen met de toelichting van het KCI-voorstel, waar 
"innovatie" wordt gedefinieerd als "bedrijfsproces dat is gekoppeld aan de exploitatie van de 
kansen die de markt biedt voor nieuwe producten, diensten en bedrijfsprocessen", en is 
eveneens in lijn met de nieuwste editie van het Oslo-handboek inzake innovatie, dat onder 
innovatie expliciet de elementen product-, proces-, marketing- en organisatorische innovatie 
verstaat.

Amendement ingediend door Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Amendement 147
Artikel 13, letter b)
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b) ondersteuning van nationale en regionale 
bedrijfsinnovatieprogramma's;

b) ondersteuning van nationale en regionale 
programma's voor technologische, niet-
technologische en procesgerichte 
bedrijfsinnovaties;

Or. it

Motivering

Organisatorische innovatie en niet-technologische productinnovatie zijn net zo belangrijk als 
technologische innovatie en dragen bij tot de groei en het concurrentievermogen van MKB-
bedrijven.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 148
Artikel 13, letter b)

b) ondersteuning van nationale en regionale 
bedrijfsinnovatieprogramma's;

b) ondersteuning van nationale en regionale 
programma's voor technologische, niet-
technologische en procesgerichte 
bedrijfsinnovaties;

Or. it

Motivering

Het is van belang de toegevoegde waarde te erkennen die ook niet-technologische innovaties 
en innovaties met betrekking tot organisatie of bedrijfsprocessen bieden.

Amendement ingediend door Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Amendement 149
Artikel 13, letter c)

c) ondersteuning van de verbreiding van 
innovatieve technologie;

c) ondersteuning van de verbreiding van 
innovatieve technologie door middel van 
steun voor de aanpassing van 
technologische innovaties aan de specifieke 
vereisten van MKB-bedrijven;

Or. it
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Motivering

Vaak is het onmogelijk technologische innovaties zonder meer in verschillende 
bedrijfsomgevingen toe te passen omdat daarvoor een fase van onderzoek en technische 
aanpassing nodig is die voor de bedrijven veelal hoge kosten met zich meebrengt. Het is 
derhalve van belang ondernemingen in deze fase financiële ondersteuning te verlenen.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 150
Artikel 13, letter c)

c) ondersteuning van de verbreiding van 
innovatieve technologie;

c) ondersteuning van de verbreiding van 
innovatieve technologie en de bescherming 
van de betrokken intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Motivering

Toegang tot intellectuele-eigendomsrechten vormt een middel ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van innovaties door snel groeiende ondernemingen. Er dient ondersteuning te 
worden verleend ter bevordering van het gebruik en het beheer van zulke rechten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 151
Artikel 13, letter c bis) (nieuw)

c bis) het creëren van prikkels ter 
stimulering van de vraag naar innovatieve 
producten en diensten van MKB-bedrijven;

Or. en

Motivering

Een van de doeltreffendste indicatoren voor de mate van innovativiteit van MKB-bedrijven is 
het vermogen innovatieve producten en diensten aan grotere klanten te verkopen, aangezien 
bedrijven in het MKB sterk op de behoeften van hun klanten zijn gericht. De groei van 
Europese MKB-bedrijven is derhalve in grote mate afhankelijk van het scheppen van 
mogelijkheden om de vraag naar hun producten en diensten te stimuleren.



PE 367.642v01-00 54/111 AM\593717NL.doc

NL

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 152
Artikel 13, letter d)

d) ondersteunende diensten voor 
transnationale kennis- en 
technologieoverdracht en voor het beheer 
van intellectuele en industriële eigendom;

d) ondersteunende diensten voor 
transnationale kennis- en 
technologieoverdracht en voor de promotie 
en het beheer van intellectuele en industriële 
eigendom;

Or. en

Motivering

Toegang tot intellectuele-eigendomsrechten vormt een middel ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van innovaties door snel groeiende ondernemingen. Er dient ondersteuning te 
worden verleend ter bevordering van het gebruik en het beheer van zulke rechten.

Amendement ingediend door Etelka Barsi-Pataky

Amendement 153
Artikel 13, letter e)

e) het onderzoeken van nieuwe soorten 
innovatiediensten;

e) het onderzoeken van nieuwe soorten 
innovatiediensten (zoals het Galileo-project 
waarbij MKB-bedrijven voor verschillende 
sectoren nieuwe diensten zouden kunnen 
ontwikkelen die in het kader van het 
satellietnavigatiesysteem GNSS zullen 
worden aangeboden);

Or. en

Motivering

Galileo, dat een nieuwe Europese infrastructuur creëert, is een programma van strategisch 
Europees belang. Het Galileo-programma past perfect bij de Lissabon-strategie, doodat het 
in Europa een groot aantal banen creëert en het Europese concurrentievermogen versterkt 
door middel van de ontwikkelde technologie en de daarbij verkregen knowhow. Het KCI 
voorziet in de deelname van het MKB in de door Gemeenschapsmiddelen ondersteunde 
ontwikkeling van innovaties die bijdragen tot de ontwikkeling van toepassingen en diensten 
die in het kader van het satellietnavigatiesysteem GNSS zullen worden aangeboden.
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Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 154
Artikel 13, letter e)

e) het onderzoeken van nieuwe soorten 
innovatiediensten;

e) het ontwikkelen en onderzoeken van 
nieuwe soorten innovatiediensten;

Or. en

Motivering

Inspanningen van ondernemingen op het gebied van O&O zouden bijdragen tot de 
versterking van het Europese concurrentievermogen. Daarom is een sterkere deelname aan 
dit proces van essentieel belang.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 155
Artikel 13, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis. Innovatie moet zo breed mogelijk 
worden opgevat zodat daaronder niet alleen 
het productieproces, maar ook 
bedrijfsvoering en milieubeheer, marketing 
en communicatie worden verstaan, die alle 
tot de bedrijfsmodernisering bijdragen. 
Innovatie kan tevens de aanpassing van 
bestaande technologieën aan de behoeften 
van kleine ondernemingen omvatten;

Or. fr

Motivering

Deze definitie geeft de feitelijke situatie in tal van kleine ondernemingen weer en maakt het 
mogelijk deze ondernemingen op te nemen in het kaderprogramma en rekening te houden met 
hun specifieke behoeften. Kleine en micro-ondernemingen ondervinden vaak moeilijkheden 
bij de aanpassing van innovatieve technologieën of producten aan hun omstandigheden. 
Innovatie behelst ook de aanpassing van deze technologieën aan de specifieke vereisten van 
kleinschalige structuren (daartoe behoort, onder andere, de aanpassing aan milieunormen).
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Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 156
Artikel 13 bis (nieuw)

Artikel 13 bis
Eco-innovatie

1. Eco-innovatie vormt in het 
kaderprogramma een belangrijke factor en 
dient bij de uitvoering daarvan een 
vooraanstaande rol te spelen.
2. Eco-innovation omvat elke vorm van 
innovatie die significant en aantoonbaar 
bijdraagt tot het bereiken van de 
doelstelling van duurzame ontwikkeling, 
door negatieve effecten op het milieu te 
verminderen of een efficiënter en 
verantwoorder gebruik van hulpbronnen, 
met inbegrip van energie, tot stand te 
brengen; 

Or. en

Motivering

Eco-innovatie is een toekomstgericht concept; het KCI moet op nieuwe ontwikkelingen 
kunnen reageren.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 157
Artikel 13 bis (nieuw)

Artikel 13 bis
Op eco-innovatie gerichte activiteiten

Op eco-innovatie gerichte activiteiten 
kunnen met name betrekking hebben op:
a) toegang tot financiering voor eco-
innovatie, overeenkomstig artikel 11;
b) bevordering van eco-innovatienetwerken 
en -clusters, publiek-private 
partnerschappen op het gebied van eco-
innovatie en commerciële diensten die eco-
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innovatie vergemakkelijken of bevorderen;
c) ondersteuning van de toepassing van 
milieutechnologieën en op eco-innovatie 
gerichte activiteiten;
d) ondersteunende diensten voor 
transnationale kennis- en 
technologieoverdracht en voor het beheer 
van intellectuele en industriële eigendom;
e) bevordering van zelfregulering inzake 
eco-innovatie op gebieden als milieubeheer 
en ecologisch productontwerp.

Or. en

Motivering

Er moet verduidelijkt worden wat precies onder eco-innovatie wordt verstaan.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 158
Artikel 14, letter a)

a) bevordering van ondernemersinitiatief, -
vaardigheden en -cultuur, en het creëren van
een evenwicht tussen het ondernemersrisico 
en de beloning, in het bijzonder voor jonge 
ondernemers;

a) bevordering van ondernemersinitiatief, -
vaardigheden en -cultuur, en het creëren van
een evenwicht tussen het ondernemersrisico 
en de beloning, in het bijzonder voor
vrouwelijke en jonge ondernemers;

Or. sv

Motivering

Vrouwelijke ondernemers moeten eveneens worden aangemoedigd. Wil Europa aan de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie voldoen, moet iedereen de kans krijgen
ondernemerschap en creativiteit te ontwikkelen.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 159
Artikel 14, letter a)

a) bevordering van ondernemersinitiatief, a) bevordering en versterking van 
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-vaardigheden en -cultuur, en het creëren 
van een evenwicht tussen het 
ondernemersrisico en de beloning, in het 
bijzonder voor jonge ondernemers;

ondernemersinitiatief, -vaardigheden en 
-cultuur, en het creëren van een evenwicht 
tussen het ondernemersrisico en de beloning, 
in het bijzonder voor jonge ondernemers;

Or. fr

Motivering

De ontwikkeling van het ondernemersinitiatief volstaat op zichzelf niet om het 
concurrentievermogen, innovatie, het starten van een bedrijf of toepassing en overdracht van 
technologieën te bevorderen. Het is ook noodzakelijk het ondernemersinitiatief te versterken, 
met name onder jongeren en in takken van handel en nijverheid die een technische opleiding 
vereisen. De betreffende studierichtingen hebben vaak een slecht imago onder jongeren, hun 
ouders en in de media.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 160
Artikel 14, letter a bis) (nieuw)

a bis) aanmoediging van masters- en 
postdoctoraalstudenten om zich als 
innoveerders in te zetten in samenwerking 
met MKB-bedrijven;

Or. en

Motivering

Tot het kennispotentieel inzake innovatie moeten alle menselijke hulpbronnen worden 
gerekend – met name jongeren, aangezien het informatietijdperk tot een vroege deelname aan 
het levenslange leerproces ten behoeve van innovatie noopt. Masters- en 
postdoctoraalstudenten vormen waardevolle kennisbronnen voor het MKB. Bovendien kan het 
MKB bijdragen tot de op innovatie gerichte praktijkopleiding in de onderzoeksgemeenschap.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 161
Artikel 14, letter b)

b) bevordering van een gunstig 
ondernemingsklimaat voor innovatie,
bedrijfsontwikkeling en groei;

b) bevordering van een gunstig 
ondernemingsklimaat voor innovatie,
bedrijfsontwikkeling en groei binnen het 
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kader van duurzame ontwikkeling;

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste factoren voor de totstandbrenging van duurzaamheid is een zo vroeg 
mogelijke integratie van duurzaamheidaspecten in de commerciële besluitvorming.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 162
Artikel 14, letter b bis) (nieuw)

b bis) bevordering van de uitwisseling en 
mobiliteit van het personeel van Europese 
MKB-bedrijven en tussen de diverse 
Europese kennisinstellingen en -netwerken 
ten behoeve van kennisoverdracht en de 
uitwisseling van optimale werkwijzen;

Or. es

Motivering

Fora voor de dialoog tussen uitvinders en innoveerders aan de ene kant en ondernemers en 
managers aan de andere moeten worden bevorderd. Daartoe is het van groot belang in 
opleidings- en uitwisselingsprogramma's te investeren teneinde ondernemersgeest en 
innovatiecapaciteit, twee van de strategische zuilen van de Lissabon-agenda, aan elkaar te 
koppelen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 163
Artikel 14, letter c bis) (nieuw)

c bis) bevordering en ondersteuning van de 
versterking van de ondernemersgeest in de 
Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Europa moet iets doen aan de onbevredigende situatie van het ondernemerschap. 
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Ondersteuning van de ondernemersgeest in Europa behoort tot de grootste prioriteiten.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 164
Artikel 14, letter c bis) (nieuw)

c bis) aanmoediging van de oprichting, 
overdracht en overname van 
ondernemingen, met name kleine 
ondernemingen en ambachtelijke 
bedrijven. 

Or. fr

Motivering

De Europese Commissie schat dat eenderde van de Europese ondernemingen in de komende 
tien jaar zal worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Daarbij gaat het om gemiddeld 
bijna 610 000 ondernemingen per jaar, waarmee potentieel 2,4 miljoen banen zouden zijn 
gemoeid. De Europese Unie moet deze historische uitdaging aangaan, die voornamelijk 
kleine ondernemingen en ambachtelijke bedrijven betreft.

Bijgevolg moet de oprichting, overdracht en overname een prioriteit vormen in het kader van 
maatregelen ter bevordering van ondernemersgeest en ondernemersinitiatief. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 165
Artikel 15, letter b)

b) het bijdragen aan de vaststelling en 
bevordering van strategieën betreffende het
concurrentievermogen voor de industrie en 
de dienstensector

b) het bijdragen aan de vaststelling en 
bevordering van strategieën betreffende het
concurrentievermogen voor de industrie en 
de dienstensector, met inbegrip van 
instrumenten ter vermindering van de 
bureaucratie;

Or. en

Motivering

De bureaucratie vormt een van de grootste belemmeringen voor ondernemerschap en 
innovatie, met name voor het MKB, en moet op Europees niveau op coherente en efficiënte 
wijze worden aangepakt. 



AM\593717NL.doc 61/111 PE 367.642v01-00

NL

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 166
Artikel 15, letter c)

c) ondersteuning van het wederzijdse 
leerproces om te komen tot excellente 
nationale en regionale overheidsdiensten.

c) ondersteuning van het wederzijdse 
leerproces om te komen tot excellente 
nationale, regionale en lokale
overheidsdiensten.

Or. es

Motivering

Zoals reeds vermeld mogen de lokale autoriteiten niet worden vergeten.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 167
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis
Deelname van kleine ondernemingen aan
de uitwerking en tenuitvoerlegging van de 

normalisatie
De acties ten behoeve van de deelname van 
kleine ondernemingen en ambachtelijke 
bedrijven aan de vaststelling van het beleid 
inzake normalisatie, kwaliteitscontrole en 
veiligheid met betrekking tot goederen en 
diensten hebben betrekking op:
a) ondersteuning en aanmoediging van de 
deelname van organisaties die kleine 
ondernemingen vertegenwoordigen, aan
Europese en internationale 
normalisatiewerkzaamheden, met inbegrip 
van consumentenbescherming;
b) aanmoediging van de opleiding van 
deskundigen op het gebied van 
normalisatie en kwaliteitscontrole in 
organisaties die kleine ondernemingen 
vertegenwoordigen;
c) ontwikkeling van informatie-, 



PE 367.642v01-00 62/111 AM\593717NL.doc

NL

bewustmakings- en adviesdiensten door 
relevante vak- en representatieve 
bedrijfsorganisaties;
d) ondersteuning van het opstellen van 
voorlichtingsdocumenten voor de 
toelichting, interpretatie en algemeen 
begrijpelijke beschrijving van normen
alsmede van richtsnoeren met betrekking 
tot de toepassing van die normen en tot 
optimale werkwijzen;
e) ondersteuning van de toepassing van de 
normen, met inbegrip van milieunormen, 
door kleine ondernemingen en 
ambachtelijke bedrijven.

Or. fr

Motivering

Normalisatie is noodzakelijk voor de innovatie en het concurrentievermogen van kleine 
bedrijven. Derhalve moet het normalisatiebeleid zijn afgestemd op de specifieke 
omstandigheden van kleine ondernemingen, en moet op Gemeenschapsniveau worden 
voorzien in de ondersteuning van deze ondernemingen bij de tenuitvoerlegging van het 
normalisatiebeleid, met name op het vlak van opleiding, informatie, bewustmaking en 
interpretatie.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 168
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15bis
Deelname van kleine ondernemingen aan
de uitwerking en tenuitvoerlegging van de 

normalisatie
De acties ten behoeve van de deelname van 
kleine ondernemingen en ambachtelijke 
bedrijven aan de vaststelling van het beleid 
inzake normalisatie, kwaliteitscontrole en 
veiligheid met betrekking tot goederen en 
diensten hebben betrekking op:
a) ondersteuning en aanmoediging van de 
deelname van organisaties die kleine 
ondernemingen vertegenwoordigen, aan
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Europese en internationale 
normalisatiewerkzaamheden, met inbegrip 
van consumentenbescherming;
b) aanmoediging van de opleiding van 
deskundigen op het gebied van 
normalisatie en kwaliteitscontrole in 
organisaties die kleine ondernemingen 
vertegenwoordigen;
c) ontwikkeling van informatie-, 
bewustmakings- en adviesdiensten door 
relevante vak- en representatieve 
bedrijfsorganisaties;
d) ondersteuning van het opstellen van 
voorlichtingsdocumenten voor de 
toelichting, interpretatie en algemeen 
begrijpelijke beschrijving van normen 
alsmede van richtsnoeren met betrekking 
tot de toepassing van die normen en tot 
optimale werkwijzen;
e) ondersteuning van de toepassing van de 
normen, met inbegrip van milieunormen, 
door kleine ondernemingen en 
ambachtelijke bedrijven.

Or. fr

Amendement ingediend door Ján Hudacký

Amendement 169
Artikel 16, lid 1

1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker toegang 
tot financiering bieden op bepaalde 
momenten in de bedrijfscyclus: in de zaai-
en startfase, bij uitbreiding en bij overdracht 
van ondernemingen. Investeringen van het 
MKB in onder meer technologische 
ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.

1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten, met name op regionaal en lokaal 
niveau, het MKB een gemakkelijker toegang 
tot financiering bieden op bepaalde 
momenten in de bedrijfscyclus: in de zaai-
en startfase, bij uitbreiding en bij overdracht 
van ondernemingen. Investeringen van het 
MKB in onder meer technologische 
ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.
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Or. en

Motivering

Teneinde de sociaal-economische ontwikkeling van de minder ontwikkelde regio's te 
waarborgen dient het programma door lokale en regionale actoren te worden uitgevoerd. 

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 170
Artikel 16, lid 1

1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker toegang 
tot financiering bieden op bepaalde 
momenten in de bedrijfscyclus: in de zaai-
en startfase, bij uitbreiding en bij overdracht 
van ondernemingen. Investeringen van het 
MKB in onder meer technologische 
ontwikkeling, innovatie en
technologieoverdracht vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.

1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker toegang 
tot financiering bieden op bepaalde 
momenten in de bedrijfscyclus: in de zaai-
en startfase, bij uitbreiding en bij overdracht 
van ondernemingen. Investeringen van het 
MKB in onder meer technologische 
ontwikkeling en innovatie,
technologieoverdracht en niet-
technologische innovatie, bijvoorbeeld 
procesinnovatie, organisatorische en 
institutionele innovatie, vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de definitie van innovatie in het Oslo-handboek.

Het Oslo-handboek bevat de OESO/EU-richtsnoeren voor het vergaren en interpreteren van 
gegevens met betrekking tot innovatie. Het handboek werd onlangs herzien, de derde editie is 
in november 2005 verschenen. Het handboek verduidelijkt het begrip innovatie, en daar de 
definitie van innovatie in het KCI moet voldoen aan de meest geavanceerde specificaties van 
het concept innovatie, ligt het voor de hand voor deze definitie een beroep te doen op het 
Oslo-handboek.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 171
Artikel 16, lid 1
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1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker toegang 
tot financiering bieden op bepaalde 
momenten in de bedrijfscyclus: in de zaai-
en startfase, bij uitbreiding en bij overdracht 
van ondernemingen. Investeringen van het 
MKB in onder meer technologische 
ontwikkeling, innovatie en
technologieoverdracht vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.

1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker toegang 
tot financiering bieden op bepaalde 
momenten in de bedrijfscyclus: in de zaai-
en startfase, bij uitbreiding en bij overdracht 
van ondernemingen. Investeringen van het 
MKB in onder meer technologische 
ontwikkeling, innovatie en
technologieoverdracht, alsook in de 
grensoverschrijdende uitbreiding van de 
bedrijvigheid, vallen binnen het werkterrein 
van deze instrumenten.

Or. es

Motivering

De internationalisering van Europese ondernemingen moet financieel worden ondersteund nu 
verplaatsingen van bedrijven in de meeste Europese landen en bedrijfstakken aan de orde van 
de dag zijn. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 172
Artikel 17, lid 1, letter a)

a) bijdragen tot de oprichting en financiering 
van MKB-bedrijven en verkleinen van de 
kloof tussen de aandelenmarkt en de 
risicokapitaalmarkt, die MKBbedrijven 
belemmert bij het benutten van hun 
groeipotentieel; 

a) bijdragen tot de oprichting en financiering 
van MKB-bedrijven en verkleinen van de 
kloof tussen de aandelenmarkt en de 
risicokapitaalmarkt, die MKBbedrijven 
belemmert bij het benutten van hun 
groeipotentieel; teneinde een Europese 
durfkapitaalmarkt te creëren;

Or. en

Motivering

Een van de grootste problemen waarmee de investeerders van MKB-bedrijven met een hoog 
groeipotentieel te maken hebben, is de versplintering van de durfkapitaalmarkt. Om de 
financieringskloof waarmee innovatieve MKB-bedrijven zich geconfronteerd zien, te
verkleinen, is het van belang de belemmeringen op het vlak van regelgeving en publiciteit 
voor potentiële transnationale investeerders in durfkapitaalfondsen weg te nemen. Het FSIM-
instrument kan bijdragen tot de geleidelijke vorming van een echte Europese 
durfkapitaalmarkt.



PE 367.642v01-00 66/111 AM\593717NL.doc

NL

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 173
Artikel 17, lid 2, alinea 1 en 2

2. De FSIM bestaat uit twee deelfaciliteiten: 2. De FSIM bestaat uit twee deelfaciliteiten:
FSIM 1 betreft aanloopinvesteringen (zaai-
en startfase). Zij richt zich op investeringen 
in gespecialiseerde durfkapitaalfondsen, 
zoals fondsen voor de aanloopfase, regionaal 
opererende fondsen, fondsen voor specifieke 
bedrijfstakken, technologieën of OTO, en 
fondsen die gekoppeld zijn aan incubatoren 
(correcte vertaling?); op hun beurt 
verstrekken deze fondsen kapitaal aan 
MKB-bedrijven. Ook kan zij mede-
investeren in door business angels gesteunde 
fondsen en investeringsvehikels.

FSIM 1 betreft aanloopinvesteringen (zaai-
en startfase). Zij richt zich op investeringen 
in gespecialiseerde durfkapitaalfondsen, 
zoals fondsen voor de aanloopfase, regionaal 
opererende fondsen, fondsen voor specifieke 
bedrijfstakken, technologieën of OTO, en 
fondsen die gekoppeld zijn aan incubatoren; 
op hun beurt verstrekken deze fondsen 
kapitaal aan MKB-bedrijven. Zij richt zich 
eveneens op investeringen in fondsen die 
gepecialiseerd zijn op de tweede en derde 
ronde financiering voor MKB-bedrijven die 
grote moeite hebben bij het bijeenbrengen 
van durfkapitaal. Ook kan zij mede-
investeren in door business angels gesteunde 
fondsen en investeringsvehikels.

FSIM 2 betreft uitbreidingsinvesteringen en 
investeert in gespecialiseerde 
risicokapitaalfondsen, die op hun beurt 
quasi-aandelenkapitaal of aandelenkapitaal 
verschaffen aan innovatieve MKB-bedrijven 
met een groot groeipotentieel tijdens de 
uitbreidingsfase. Bij de investeringen van 
FSIM 2 wordt buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal gemeden.

FSIM 2 betreft uitbreidingsinvesteringen en 
investeert in gespecialiseerde 
risicokapitaalfondsen, die op hun beurt 
quasi-aandelenkapitaal of aandelenkapitaal 
verschaffen aan innovatieve MKB-bedrijven 
met een groot groeipotentieel tijdens de 
uitbreidingsfase. Bij de investeringen van 
FSIM 2 wordt zowel inkoop- als 
overnamekapitaal ondersteund.

Or. en

Motivering

Veel innovatieve MKB-bedrijven met een groot potentieel hebben problemen in de zaai- en 
startfase vanwege een gebrek aan durfkapitaal. Omdat het van belang is dat de 
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financieringsketen niet wordt onderbroken moeten gespecialiseerde fondsen worden 
ondersteund die reeds gefinancierde projecten cofinancieren ("twee of derde ronde 
financiering"). 
De overdracht van een MKB-bedrijf aan een nieuwe eigenaar gaat vaak gepaard met nieuwe 
investeringen en innovatie, maar wordt vaak tegengehouden door het gebrek aan kapitaal 
voor MKB-bedrijven in hun uitbreidingsfase. Daarom is het gepast dat in het kader van 
FSIM 2 zowel management inkopen als overnames worden ondersteund.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 174
Artikel 17, lid 2, alinea 3

FSIM 2 betreft uitbreidingsinvesteringen en 
investeert in gespecialiseerde 
risicokapitaalfondsen, die op hun beurt 
quasi-aandelenkapitaal of aandelenkapitaal 
verschaffen aan innovatieve MKB-bedrijven 
met een groot groeipotentieel tijdens de 
uitbreidingsfase. Bij de investeringen van 
FSIM 2 wordt buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal gemeden..

FSIM 2 betreft uitbreidingsinvesteringen en 
investeert in gespecialiseerde 
risicokapitaalfondsen, die op hun beurt 
quasi-aandelenkapitaal of aandelenkapitaal 
verschaffen aan innovatieve MKB-bedrijven 
met een groot groeipotentieel tijdens de 
uitbreidingsfase. Bij de investeringen van 
FSIM 2 wordt buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal gemeden.

FSIM-investeringen zijn gericht op fondsen 
die ervaring kunnen aantonen en 
uitmunten wat betreft de samenwerking 
met innovatieve MKB-bedrijven, innovatie-
en onderzoeksclusters, zoals wetenschaps-
of technologieparken, en andere 
innoveerders.

Or. en

Motivering

Om het algemene kwaliteitsbeheer van het programma te waarborgen moeten 
kwaliteitsmaatregelen met betrekking tot alle onderdelen en instrumenten worden uitgevoerd.
Omdat de FSIM door het EIF wordt beheerd en teneinde te waarborgen dat de financiële 
intermediairs meer dan slechts adviseurs en intermediairs zijn die geen deel uitmaken van de 
innovatieve processen en omgevingen, is het van essentieel belang dat de verantwoordelijken 
voor durfkapitaalfondsen, individuele investeerders, enz. goed op de hoogte zijn van en
nauwe contacten onderhouden met innovatieve MKB-bedrijven, innovatie- en 
onderzoeksclusters, enz. Juist door nauwe samenwerking met het MKB kunnen de KCI-
fondsen een hefboomeffect bewerkstelligen.
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Amendement ingediend door Ján Hudacký

Amendement 175
Artikel 17, lid 2, alinea 4

De FSIM kan investeren in intermediairs 
door in voorkomend geval te werken met 
nationale regelingen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van 
investeringsmaatschappijen voor kleine 
bedrijven.

De FSIM kan investeren in intermediairs,
met name regionaal opererende 
intermediairs, door in voorkomend geval te 
werken met nationale regelingen die gericht 
zijn op de ontwikkeling van 
investeringsmaatschappijen voor kleine 
bedrijven.

Or. en

Motivering

Regionale intermediairs zijn beter in staat het innovatiepotentieel en de innovatiecapaciteit 
van lokale ondernemingen in te schatten en kunnen sneller reageren op hun behoeften en op 
veranderingen in het regionale bedrijfsklimaat.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 176
Artikel 18, lid 2, alinea 2

Deelfaciliteit a), betreffende financiering 
met vreemd vermogen door leningen of 
lease, verkleint de specifieke problemen die 
het MKB bij de toegang tot financiering 
ondervindt door het ervaren hogere risico bij 
investeringen in kennisgerelateerde 
activiteiten, zoals technologische 
ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht, en door het 
ontbreken van voldoende onderpand.

Deelfaciliteit a), betreffende financiering 
met vreemd vermogen door leningen of 
lease, verkleint de specifieke problemen die 
het MKB bij de toegang tot financiering 
ondervindt door het ervaren hogere risico bij 
investeringen in kennisgerelateerde 
activiteiten, zoals technologische 
ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht, of de 
grensoverschrijdende uitbreiding van hun 
bedrijfsacitiviteiten en door het ontbreken 
van voldoende onderpand.

Or. de

Motivering

Met name MKB-bedrijven zien zich met financieringsproblemen geconfronteerd wanneer zij 
hun bedrijfsactiviteiten naar buurlanden willen uitbreiden, aangezien de financiële 
instellingen daarin een hoger risico zien of ontoereikend zijn geïnformeerd over het 
investeringsgebied in het buitenland.
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Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 177
Artikel 18, lid 2, alinea 5

Deelfaciliteit d), betreffende securitisatie van 
portefeuilles voor MKB-financiering met 
vreemd vermogen, mobiliseert extra vreemd 
vermogen voor het MKB, waarbij met de 
beoogde instellingen passende 
risicodelingsregelingen worden afgesproken. 
Deze transacties worden gesteund op 
voorwaarde dat de betrokken instellingen 
zich ertoe verbinden een aanzienlijk deel van 
de liquiditeit die zij als gevolg van het 
gemobiliseerde kapitaal ontvangen, binnen 
een redelijke termijn voor nieuwe 
MKBleningen te bestemmen.

Deelfaciliteit d), betreffende securitisatie van 
portefeuilles voor MKB-financiering met 
vreemd vermogen, mobiliseert extra vreemd 
vermogen voor het MKB, waarbij met de 
beoogde instellingen passende 
risicodelingsregelingen worden afgesproken. 
Deze transacties worden gesteund op 
voorwaarde dat de betrokken instellingen 
zich ertoe verbinden een aanzienlijk deel van 
de liquiditeit die zij als gevolg van het 
gemobiliseerde kapitaal ontvangen, binnen 
een redelijke termijn voor nieuwe 
MKBleningen te bestemmen.

De deelfaciliteiten van de MKB-
garantiefaciliteit zijn gericht op banken en 
financiële intermediairs die ervaring 
kunnen aantonen en uitmunten wat betreft 
de samenwerking met innovatieve MKB-
bedrijven, innovatie- en onderzoeksclusters, 
zoals wetenschaps- of technologieparken, 
en andere innoveerders.

Or. en

Motivering

Om het algemene kwaliteitsbeheer van het programma te waarborgen, moeten 
kwaliteitsmaatregelen met betrekking tot alle onderdelen en instrumenten worden uitgevoerd.
Omdat de MKB-garantiefaciliteit door het EIF wordt beheerd en teneinde te waarborgen dat 
de financiële intermediairs meer dan slechts adviseurs en intermediairs zijn die geen deel 
uitmaken van de innovatieve processen en omgevingen, is het van essentieel belang dat 
verantwoordelijken voor durfkapitaalfondsen, individuele investeerdes, enz. goed op de 
hoogte zijn van en nauwe contacten onderhouden met innovatieve MKB-bedrijven, innovatie 
en onderzoeksclusters enz. Juist door nauwe samenwerking met het MKB kunnen de KCI-
fondsen een hefboomeffect bewerkstelligen.
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Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 178
Artikel 19, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) verbetering van de bekwaamheid van 
durfkapitaalfondsen, banken en financiële 
intermediairs wat betreft de samenwerking 
met innovatieve MKB-bedrijven, innovatie-
en onderzoeksclusters, zoals wetenschaps-
of technologieparken, en andere 
innoveerders.

Or. en

Motivering

Teneinde een gelijke toegang tot de FSIM en de MKB-garantiefaciliteit voor alle MKB-
bedrijven te waarborgen, moeten de acties van het Capaciteitsopbouwprogramma erop zijn 
gericht de bekwaamheid van durfkapitaalfondsen, banken en financiële instellingen wat 
betreft de samenwerking met innovatieve MKB-bedrijven, innovatie- en onderzoeksclusters, 
zoals wetenschaps- of technologieparken, en andere innoveerders te verbeteren, waarbij de 
aandacht moet uitgaan naar het belang van ervaring en uitmuntendheid van de financiële 
intermediairs in het kader van deze faciliteiten. Dit impliceert dat een aanvullende 
ondersteuning nodig is in de vorm van een faciliteit voor advies en opleiding voor financiële 
intermediairs in bepaalde lidstaten.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 179
Artikel 19, lid 2, alinea 5

De Partnerschapsactie begeleidt de 
kredietlijnen en de risicodeling die door 
internationale financiële instellingen aan 
partnerbanken of financiële instellingen in 
de hiervoor in aanmerking komende landen 
zijn verleend. Een aanzienlijk deel van de 
actie betreft verbetering van de kundigheid 
van banken om de commerciële haalbaarheid 
van projecten met een eco-innovatieaspect te 
beoordelen.

De Partnerschapsactie begeleidt de 
kredietlijnen en de risicodeling die door 
internationale financiële instellingen aan 
partnerbanken of financiële instellingen in 
de hiervoor in aanmerking komende landen 
zijn verleend. Een aanzienlijk deel van de 
actie betreft verbetering van de kundigheid 
van banken om de commerciële haalbaarheid 
van projecten met een eco-innovatieaspect te 
beoordelen.

Teneinde een gelijke toegang tot de FSIM 
en de MKB-garantiefaciliteit voor alle 
MKB-bedrijven te waarborgen zijn de 
acties van het 
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Capaciteitsopbouwprogramma gericht op 
de verbetering van de bekwaamheid van 
durfkapitaalfondsen, banken en financiële 
intermediairs wat betreft de samenwerking 
met innovatieve MKB-bedrijven, innovatie-
en onderzoeksclusters, zoals wetenschaps-
of technologieparken, en andere 
innoveerders. Daartoe wordt een faciliteit 
voor advies en opleiding ingesteld. 

Or. en

Motivering

Teneinde een gelijke toegang tot de FSIM en de MKB-garantiefaciliteit voor alle MKB-
bedrijven te waarborgen, moeten de acties van het Capaciteitsopbouwprogramma erop zijn 
gericht de bekwaamheid van durfkapitaalfondsen, banken en financiële instellingen wat 
betreft de samenwerking met innovatieve MKB-bedrijven, innovatie- en onderzoeksclusters, 
zoals wetenschaps- of technologieparken, en andere innoveerders te verbeteren, waarbij de 
aandacht moet uitgaan naar het belang van ervaring en uitmuntendheid van de financiële 
intermediairs in het kader van deze faciliteiten. Dit impliceert dat een aanvullende 
ondersteuning nodig is in de vorm van een faciliteit voor advies en opleiding voor financiële 
intermediairs in bepaalde lidstaten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 180
Artikel 20, lid 2, letter a), b) en c)

a) informatie-, feedback- en 
bedrijfssamenwerkingsdiensten;

a) informatie-, feedback- en 
bedrijfssamenwerkingsdiensten (zoals de 
Euro Info Centres (EIC));

b) innovatie-, technologie- en 
kennisoverdrachtsdiensten;

b) innovatie-, technologie- en 
kennisoverdrachtsdiensten; (zoals de
Innovation Relay Centres (IRC));

c) diensten ter bevordering van de deelname 
van het MKB aan het OTO kaderprogramma
van de Gemeenschap.

c) diensten ter bevordering van de deelname 
van het MKB aan het OTO kaderprogramma
van de Gemeenschap (zoals de nationale
contactpunten).

Or. en



PE 367.642v01-00 72/111 AM\593717NL.doc

NL

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 181
Artikel 20, lid 2, inleidende formule  

2. In verband met het in lid 1 genoemde doel 
kan financiële steun aan netwerkpartners
worden toegekend, met name voor het 
verlenen van:

2. In aansluiting op de opgedane markt- en
vakkennis van de bestaande Europese
steunnetwerken voor bedrijven, met name
de Euro Info Centres (EIC), en de
Innovation Relay Centres (IRC), worden
adviesbureaus die dicht bij het bedrijfsleven
staan verzocht, in nauwe samenwerking, de
in verband met lid 1 genoemde diensten
voor bedrijven, met name MKB-bedrijven,
te leveren. Aan netwerkpartners kan
financiële steun worden toegekend, met 
name voor het verlenen van:

Or. de

Motivering

De aanwezige ervaring in de Euro-Info-Centres (EIC) en de Innovation-Relay-Centres (IRC) 
moet worden benut.

.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 182
Artikel 20, lid 2, letter (-a) (nieuw)

(-a) de opbouw van een minstens drietalige 
hotline inzake innovatie en 
concurrentievermogen die in staat is MKB-
bedrijven die dit wensen competent te 
ondersteunen en hun steunprogramma's 
die voor hen in aanmerking komen, en 
desbetreffende contactpunten te noemen;

Or. de

Motivering

MKB-bedrijven moeten snel en gemakkelijk toegang krijgen tot betrouwbare informatie.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 183
Artikel 20, lid 2, letter a)

a) informatie-, feedback- en 
bedrijfssamenwerkingsdiensten;

a) informatie-, ondersteunings-, feedback-
en bedrijfssamenwerkingsdiensten (zoals 
deze door de Euro Info Centres (EIC) 
worden verleend);

Or. de

Motivering

De aanwezige ervaring in de Euro-Info-Centres (EIC) en de Innovation-Relay-Centres (IRC) 
moet worden benut

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 184
Artikel 20, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) diensten ter aanmoediging van de 
deelname van MKB-bedrijven aan het 
kaderprogramma en de nationale 
programma's voor ondernemerschap en 
innovatie.

Or. en

Motivering

Het programma omvat diensten ter aanmoediging van de deelname van MKB-bedrijven aan 
het OTO-kaderprogramma van de Gemeenschap (artikel 20, lid 2, letter c)) en dient eveneens 
dergelijke diensten te omvatten voor het KCI. Aangezien het MKB zowel in de sectoren van de 
oude als van de nieuwe economie het fundament voor groei en werkgelegenheid vormt, is het 
van groot belang programma's voor ondernemerschap en innovatie zoals het KCI te 
promoten. Een dergelijke promotie is doorslaggevend voor het effect van de programma's. 
Het MKB werd niet in voldoende mate aangemoedigd om deel te nemen aan de vroegere 
programma's van de Gemeenschap voor ondernemerschap en innovatie (MAP). 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 185
Artikel 20, lid 3
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3. De Commissie selecteert netwerkpartners 
op basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen betreffende de in lid 2, onder a), 
b) en c), genoemde diensten. Op basis van 
deze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kan de Commissie met 
geselecteerde netwerkpartners een kader-
partnerschapsovereenkomst sluiten waarin is 
vastgelegd welk soort activiteiten zal 
worden verricht, volgens welke procedure 
subsidies aan hen worden verleend en welke
algemene rechten en plichten elke partij 
heeft. De kader-partnerschap kan de gehele 
looptijd van het programma beslaan.

3. De Commissie selecteert netwerkpartners 
op basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen betreffende de in lid 2, onder a), 
b) en c), genoemde diensten. Hierbij wordt 
veel waarde gehecht aan de ervaringen die 
de netwerkpartners hebben opgedaan bij 
het concept en de uitvoering van 
ondersteunende diensten voor 
ondernemingen, met name MKB-bedrijven, 
op het punt van de grensoverschrijdende 
uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten. Op 
basis van deze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kan de Commissie met 
geselecteerde netwerkpartners een kader-
partnerschapsovereenkomst sluiten waarin is 
vastgelegd welk soort activiteiten zal 
worden verricht, volgens welke procedure 
subsidies aan hen worden verleend en welke 
algemene rechten en plichten elke partij 
heeft. De kader-partnerschap kan de gehele 
looptijd van het programma beslaan.

Or. de

Motivering

De aanwezige ervaring in de Euro-Info-Centres (EIC) en de Innovation-Relay-Centres (IRC) 
moet worden benut.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 186
Artikel 20, lid 3

3. De Commissie selecteert netwerkpartners 
op basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen betreffende de in lid 2, onder a), 
b) en c), genoemde diensten. Op basis van 
deze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kan de Commissie met 
geselecteerde netwerkpartners een kader-
partnerschapsovereenkomst sluiten waarin is 
vastgelegd welk soort activiteiten zal 
worden verricht, volgens welke procedure 
subsidies aan hen worden verleend en welke 
algemene rechten en plichten elke partij 

3. De Commissie selecteert netwerkpartners 
op basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen betreffende de in lid 2, onder a), 
b), c) en c bis), genoemde diensten. Op basis 
van deze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kan de Commissie met 
geselecteerde netwerkpartners een kader-
partnerschapsovereenkomst sluiten waarin is 
vastgelegd welk soort activiteiten zal 
worden verricht, volgens welke procedure 
subsidies aan hen worden verleend en welke 
algemene rechten en plichten elke partij 
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heeft. De kader-partnerschap kan de gehele 
looptijd van het programma beslaan.

heeft. De kader-partnerschap kan de gehele 
looptijd van het programma beslaan.

Or. en

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 187
Artikel 20, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Teneinde de kwaliteit van de in lid 2, 
onder a), b), c) en c bis), genoemde 
diensten te waarborgen, wordt bijzondere 
waarde gehecht aan:
- ervaring en uitmuntendheid wat betreft 
begeleiding, verspreiding van kennis en de 
opbouw van netwerken;
- verrichting van een voldoende aantal van 
de in bijlage III genoemde diensten;
- de uitmuntende kwaliteit van de in lid 2, 
onder a), b), c) en c bis), genoemde 
diensten moet voor alle netwerkpartners 
gewaarborgd zijn, ongeacht de lidstaat 
waar zij actief zijn.

Or. en

Motivering

De kwaliteit van de door de Euro Info Centres en Innovation Relay Centers verrichte diensten 
moet worden gewaarborgd, teneinde op die manier te beantwoorden aan de kritiek van het 
MKB met betrekking tot de kwaliteit van de in het kader van andere
Gemeenschapsprogramma's geleverde diensten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 188
Artikel 20, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Behalve voor de in lid 2, onder a), b) 
en c), bedoelde diensten kan de Commissie 
ook financiële steun verlenen voor 
informatiecentra ("one-stop-shops") in de 
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lidstaten waar potentiële steunontvangers
worden geïnformeerd over de 
steunmogelijkheden van het 
kaderprogramma als geheel, en waar deze 
kunnen worden doorverwezen naar de 
relevante contactpunten als bedoeld in 
lid 2. De informatiecentra verstrekken 
tevens informatie met betrekking tot uit de 
structuurfondsen en het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling gefinancierde 
programma's en andere relevante 
communautaire programma's (bijvoorbeeld 
het Programma Levenslang leren) met 
doelstellingen die met die van het 
kaderprogramma overeenkomen of deze 
aanvullen, en verwijzen de 
geïnteresseerden waar nodig voor verdere 
ondersteuning naar de desbetreffende 
bevoegde instanties.

Or. en

Motivering

De "one-stop-shops" zorgen ervoor dat geïnteresseerden, met name MKB-bedrijven, die geen 
tijd hebben om overal rond te kijken waar zij ondersteuning kunnen krijgen, gemakkelijk 
toegang tot informatie en advies over alle bestaande diensten ontvangen waar zij baat bij 
zouden kunnen hebben.
Er moet een praktische koppeling worden gemaakt met het Programma Levenslang leren en 
de uit de structuurfondsen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
gefinancierde projecten, teneinde de nodige synergieën met het kaderprogramma te 
bevorderen.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 189
Artikel 20, lid 4

4. Behalve voor de in lid 2, onder a), b) en 
c), bedoelde diensten kan de Commissie
voor het verrichten van andere, binnen het 
bestek van het kaderprogramma vallende
activiteiten ook financiële steun verlenen op 
basis van een uitsluitend aan de
netwerkpartners gerichte oproep tot het 

4. Behalve voor de in lid 2, onder a), b) en 
c), bedoelde diensten kan de Commissie
voor het verrichten van andere, binnen het 
bestek van het kaderprogramma vallende
activiteiten ook financiële steun verlenen op 
basis van een uitsluitend aan de
netwerkpartners gerichte oproep tot het 
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indienen van voorstellen. indienen van voorstellen. De Commissie 
evalueert de door de netwerkpartners 
verleende diensten op jaarlijkse basis.

Or. en

Motivering

Als onderdeel van het algemene kwaliteitsbeheer van het programma moeten de door de 
netwerkpartners verleende diensten worden geëvalueerd en moeten de nodige wijzigingen 
worden uitgevoerd indien de kwaliteit van de diensten niet toereikend wordt geacht.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 190
Artikel 20, lid 4

4. Behalve voor de in lid 2, onder a), b) en 
c), bedoelde diensten kan de Commissie 
voor het verrichten van andere, binnen het 
bestek van het kaderprogramma vallende 
activiteiten ook financiële steun verlenen op 
basis van een uitsluitend aan de 
netwerkpartners gerichte oproep tot het 
indienen van voorstellen.

4. Behalve voor de in lid 2, onder a), b) en 
c), en lid 3 bis bedoelde diensten kan de 
Commissie voor het verrichten van andere, 
binnen het bestek van het kaderprogramma 
vallende activiteiten ook financiële steun 
verlenen op basis van een uitsluitend aan de 
netwerkpartners gerichte oproep tot het 
indienen van voorstellen.

Or. en

Motivering

Ter wille van de coherentie met amendement 188 tot invoeging van artikel 20, lid 3 bis
(nieuw).

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 191
Artikel 20, lid 4 bis (nieuw)

4bis. De Commissie verleent bijzondere 
steun aan het MKB in regio's die vanwege 
hun afgelegen ligging of hun 
ontwikkelingsachterstand innovatieve 
maatregelen vereisen om het 
concurrentievermogen van het regionale 
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bedrijfsleven te versterken.

Or. es

Motivering

Teneinde schaalvoordelen te verwezenlijken en met het oog op de ontwikkeling van lokale en 
regionale clusters ten behoeve van het ontstaan van een Europese cluster, is het van vitaal 
belang dat deze regio's worden ondersteund in de vorm van maatregelen ter bevordering van 
innovatie en concurrentievermogen die op hun economische structuur en de behoeften van 
hun bedrijfsleven zijn afgestemd.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 192
Artikel 20, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Nationale of regionale steundiensten 
van representatieve bedrijfsorganisaties 
van kleine ondernemingen moeten worden 
geraadpleegd en kunnen in aanmerking 
komen voor financiële steun teneinde 
activiteiten op het werkterrein van het 
kaderprogramma te ontplooien.

Or. fr

Motivering

De representatieve bedrijfsorganisaties hebben contact met miljoenen kleine ondernemingen 
en zijn op grond van hun begeleidende activiteiten in staat de MKB-bedrijven in de praktijk te 
helpen hun concurrentievermogen op centrale gebieden van het kaderprogramma te 
verhogen: innovatie, milieu, ICT, normalisatie, overdracht van ondernemingen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 193
Artikel 21, lid 2, letter b)

b) samen ten minste drie deelnemende 
landen omvatten; en

b) samen ten minste twee deelnemende 
landen omvatten; en

Or. de
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Motivering

Een beperking tot ten minste twee deelnemende landen kan volstaan. Om het gewenste effect 
te bereiken moet het mogelijk zijn voor een samenwerking van twee projecten middelen ter 
bevordering van innovatie aan te vragen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 194
Artikel 21, lid 4

4. Er kan steun worden verleend aan 
geselecteerde groepen samenwerkende 
programma's om de waarde van de hele 
groep of van een of meer specifieke acties 
van de groep te vergroten, te zorgen voor 
synergie tussen samenwerkende 
programma's of te zorgen voor kritische 
massa.

4. Er kan steun worden verleend aan 
geselecteerde groepen samenwerkende 
programma's om de waarde van de hele 
groep of van een of meer specifieke acties 
van de groep te vergroten, te zorgen voor 
synergie tussen samenwerkende 
programma's of te zorgen voor kritische
massa. Er kan steun worden verleend voor 
samenwerking tussen publieke 
promotieorganisaties op nationaal of 
regionaal niveau zoals stimuleringsbanken 
of -fondsen, teneinde deze in staat te stellen 
optimale werkwijzen uit te wisselen en 
proefprojecten inzake transnationale 
stimuleringsregelingen te starten.

Or. en

Motivering

De steunregeling voor bedrijfsinnovatie is een zeer nuttig instrument om de steunmaatregelen 
voor het MKB, die in de lidstaten van de EU hoofdzakelijk nationaal of regionaal 
gestructureerd zijn, op transnationaal niveau te kunnen coördineren. Publieke 
promotieorganisaties die ondersteuningsdiensten voor het bedrijfsleven verlenen, zouden veel 
voordeel kunnen ondervinden van een sterkere institutionele coördinatie en van het instellen 
van transnationale stimuleringsregelingen of fondsen voor MKB-bedrijven die open zijn voor 
grensoverschrijdende investeringen en partnerschappen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 195
Artikel 22, letter a)

a) studies, gegevensverzameling, enquêtes a) studies, met inbegrip van commerciële 



PE 367.642v01-00 80/111 AM\593717NL.doc

NL

en publicaties, zo mogelijk op basis van
officiële statistische gegevens;

haalbaarheidsstudies, 
gegevensverzameling, enquêtes en 
publicaties, met inbegrip van informatie 
van denktanks op het gebied van 
ondernemerschap en innovatie, zo mogelijk 
op basis van officiële statistische gegevens;

Or. en

Motivering

Om het concurrentievermogen te kunnen versterken, is het niet alleen van belang te 
innoveren, maar ook om te weten naar welke innovaties vraag bestaat op de markt. De 
ontwikkeling van een Europees netwerk van denktanks voor beleidsanalyses inzake
ondernemerschap en innovatie is een katalysator voor het scheppen van een 
ondernemerschaps- en innovatiecultuur.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 196
Artikel 22, letter d bis) (nieuw)

d bis) de raadpleging en rechtstreekse 
participatie van representatieve 
bedrijfsorganisaties voor ondernemingen.

Or. fr

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 197
Artikel 22, letter d ter) (nieuw)

d ter) de verspreiding en exploitatie van 
opleidingsmateriaal, instrumentarium, 
richtsnoeren, en technische documentatie
die in een lidstaat ten behoeve van het 
MKB zijn ontwikkeld, teneinde voor andere 
lidstaten optimale resultaten en 
overeenkomstige voordelen te kunnen 
behalen.

Or. fr
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Motivering

MKB-organisaties in verschillende lidstaten hebben opleidingsmateriaal, instrumentarium, 
richtsnoeren en technische documentatie ontwikkeld die weliswaar hun nut hebben bewezen, 
maar in andere landen soms onbekend zijn (vertalingsproblemen). Deze instrumenten moeten 
ten behoeve van de kosteneffectiviteit eenvoudigweg worden vertaald en aangepast aan de 
situatie op lokaal en regionaal niveau. 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 198
Artikel 23

Partnerschappen tussen instanties op 
nationaal en regionaal niveau

Partnerschappen tussen dicht bij het 
bedrijfsleven staande organisaties op 

nationaal en regionaal niveau
1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschapsacties worden ontplooid op 
basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen aan nationale contactpunten. 
Deze kunnen vervolgens in overleg met de 
nationale of regionale instanties een 
deskundige of een team van deskundigen 
hierover de leiding geven.

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschapsacties tussen dicht bij het 
bedrijfsleven staande organisaties worden 
ontplooid op basis van oproepen tot het 
indienen van voorstellen aan nationale 
contactpunten. Deze kunnen vervolgens in 
overleg met de nationale of regionale 
instanties een deskundige of een team van 
deskundigen hierover de leiding geven.

2. De Commissie beoordeelt het door de 
leidinggevende deskundige of door de teams 
van deskundigen opgestelde werkplan en 
kan een subsidie aan overheidsdiensten
verlenen.

2. De Commissie beoordeelt het door de 
leidinggevende deskundige of door de teams
van deskundigen opgestelde werkplan en 
kan een subsidie aan organisaties verlenen.

3. De partnerschapsacties kunnen met 
centrale ondersteuningsdiensten van de 
Commissie worden aangevuld.

Or. de

Motivering

Het doel is de steunverlening aan innovatie in het bedrijfsleven; daarom moeten de middelen
alleen daarvoor bestemd worden. Samenwerking tussen bedrijven en hun organisaties kan
hieraan steun bieden.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 199
Artikel 23, Titel

Partnerschappen tussen instanties op 
nationaal en regionaal niveau

Partnerschappen tussen instanties op 
nationaal en regionaal niveau en 

bedrijfsorganisaties

Or. en

Motivering

De samenwerking tussen ondernemingen en desbetreffende organisaties dient te worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 200
Artikel 23, Titel

Partnerschappen tussen instanties op 
nationaal en regionaal niveau

Partnerschappen tussen instanties op lokaal, 
nationaal en regionaal niveau

Or. es

Motivering

Ook de lokale dimensie in de samenwerking tussen de instanties moet in aanmerking worden 
genomen.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 201
Artikel 23, lid 1

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschapsacties worden ontplooid op 
basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen aan nationale contactpunten. 
Deze kunnen vervolgens in overleg met de 
nationale of regionale instanties een 
deskundige of een team van deskundigen 
hierover de leiding geven.

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschapsacties worden ontplooid op 
basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen aan nationale contactpunten. 
Deze kunnen vervolgens in overleg met de 
nationale, regionale of lokale instanties een 
deskundige of een team van deskundigen 
hierover de leiding geven
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Or. es

Motivering

Ook de lokale dimensie in de samenwerking tussen de instanties moet in aanmerking worden 
genomen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 202
Artikel 23, lid 1

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschapsacties worden ontplooid op 
basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen aan nationale contactpunten. 
Deze kunnen vervolgens in overleg met de 
nationale of regionale instanties een 
deskundige of een team van deskundigen 
hierover de leiding geven.

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschapsacties worden ontplooid op 
basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen aan nationale contactpunten. 
Deze kunnen vervolgens in overleg met de 
nationale of regionale instanties en 
bedrijfsorganisaties een deskundige of een 
team van deskundigen hierover de leiding 
geven .

Or. en

Motivering

De samenwerking tussen ondernemingen en desbetreffende organisaties dient te worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 203
Artikel 23, lid 2

2. De Commissie beoordeelt het door de 
leidinggevende deskundige of door de teams 
van deskundigen opgestelde werkplan en 
kan een subsidie aan overheidsdiensten 
verlenen.

2. De Commissie beoordeelt het door de 
leidinggevende deskundige of door de teams 
van deskundigen opgestelde werkplan en 
kan een subsidie aan overheidsdiensten en 
bedrijfsorganisaties verlenen.

Or. en
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Motivering

De samenwerking tussen ondernemingen en desbetreffende organisaties dient te worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 204
Artikel 24

Programmaondersteunende maatregelen Programmaondersteunende en andere
maatregelen

De Commissie kan de volgende stappen 
nemen:

De Commissie kan de volgende stappen 
nemen:

a) analyse van en toezicht op het 
concurrentievermogen en sectorale 
vraagstukken, mede met het oog op het 
jaarlijkse verslag van de Commissie over het
concurrentievermogen van de Europese 
industrie;

a) analyse van en toezicht op het 
concurrentievermogen en sectorale 
vraagstukken, mede met het oog op het 
jaarlijkse verslag van de Commissie over het
concurrentievermogen van de Europese 
industrie;

b) uitvoering van effectbeoordelingen van 
Gemeenschapsmaatregelen die specifiek van 
belang zijn voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen;

b) uitvoering van effectbeoordelingen van 
Gemeenschapsmaatregelen die specifiek van 
belang zijn voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen, en een daarop 
gebaseerde vereenvoudiging van de 
bestaande wetgeving of voorbereiding van 
nieuwe wetgevingsmaatregelen (bijv. op het 
gebied van intellectuele-
eigendomsrechten), teneinde innovatie in 
de EU aantrekkelijker te maken;

c) beoordeling van specifieke aspecten of 
specifieke uitvoeringsmaatregelen in 
verband met dit programma;

c) beoordeling van specifieke aspecten of 
specifieke uitvoeringsmaatregelen in 
verband met dit programma;

d) verspreiding van nuttige informatie over 
dit programma.

d) verspreiding van nuttige informatie over 
dit programma.

d bis) voorbereiding van een voorstel voor 
een verordening van de Raad tot oprichting 
van een Europees Agentschap voor 
innovatie.

Or. en
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Motivering

De titel moet de inhoud van het artikel beter weergeven.

De EU moet reageren op de behoefte aan een aantrekkelijk wetgevingskader voor innovatie 
(bijv. op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten, teneinde het concurrentievermogen 
ten opzichte van de mondiale mededingers te versterken).

Met betrekking tot de behoefte aan een Europees Agentschap voor innovatie zie motivering 
bij amendement 3.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio 
Prodi, Lena Ek

Amendement 205
Artikel 25

De doelstellingen en prioriteiten, 
operationele tijdschema's, deelnemingsregels 
en selectie- en beoordelingscriteria voor de 
in de artikelen 16 tot en met 23 bedoelde 
maatregelen worden uitvoerig beschreven in 
het werkprogramma. 

De doelstellingen en prioriteiten, de 
daarvoor vereiste maatregelen, operationele 
tijdschema's, deelnemingsregels en selectie-
en beoordelingscriteria voor de 
uitvoeringsmaatregelen overeenkomstig de 
in artikel 10 bedoelde doelstellingen, met 
uitzondering van de doelstellingen die
onder artikel 24 vallen, worden uitvoerig 
beschreven in het werkprogramma. Het 
werkprogramma stelt de maatregelen ter 
bevordering van eco-innovatie vast en stelt 
deze in een afzonderlijk hoofdstuk voor.

Or. en

Motivering

Met de inleidende formule wordt een gemeenschappelijk instrumentarium zoals voorzien in 
artikel 6 uitgesloten. De nieuwe formulering stemt bovendien beter overeen met de andere 
relevante bepalingen (artikel 36 en 45). Daarnaast moet ook op het niveau van de 
werkprogramma's worden verduidelijkt wat onder eco-innovatie is te verstaan.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 206
Artikel 25, alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie stelt het werkprogramma 
vast onder raadpleging van het in artikel 
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46, lid 1, onder a), genoemde comité.

Or. sv

Motivering

De beheercomités vervullen een belangrijke rol, en hun bevoegdheden mogen niet worden 
beknot.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 207
Artikel 26, lid 3

3. Promotie en bewustmaking van de kansen 
en voordelen die ICT voor bedrijven en 
burgers oplevert, vormen een belangrijk
aspect van de in lid 2 bedoelde acties.

3. De in lid 2 bedoelde acties zijn erop 
gericht het innovatiepotentieel en het 
concurrentievermogen van het MKB te 
vergroten. Promotie en bewustmaking van 
de kansen en voordelen die ICT voor 
bedrijven en burgers oplevert, vormen
eveneens een aspect van die acties.

Or. en

Motivering

Het innovatiepotentieel van het MKB moet tot ontplooiing worden gebracht.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 208
Artikel 26, lid 3

3. Promotie en bewustmaking van de kansen 
en voordelen die ICT voor bedrijven en 
burgers oplevert, vormen een belangrijk 
aspect van de in lid 2 bedoelde acties.

3. De in lid 2 bedoelde acties dragen bij tot 
de vergroting van het innovatiepotentieel 
en het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met name van het MKB, 
waarbij, waar mogelijk, rekening wordt 
gehouden met de promotie en 
bewustmaking van de kansen en voordelen 
die ICT voor bedrijven en burgers oplevert.

Or. en
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Motivering

Bewustmaking is weliswaar belangrijk, maar moet niet tot voorwaarde voor alle acties 
worden gemaakt.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 209
Artikel 27, letter a)

a) het verschaffen van naadloze toegang tot 
diensten die op ICT berusten en het  
scheppen van goede randvoorwaarden voor 
een snelle en juiste verbreiding van 
convergerende digitale communicatie en 
diensten, met inbegrip van 
interoperabiliteits-, veiligheids- en 
vertrouwensaspecten;

a) het verschaffen van naadloze toegang tot 
diensten die op ICT berusten en het 
scheppen van goede randvoorwaarden voor 
een snelle, juiste en doeltreffende
verbreiding van convergerende digitale 
communicatie en diensten, met inbegrip van 
interoperabiliteits-, veiligheids- en 
vertrouwensaspecten;

Or. el

Motivering

De verbreiding van digitale communicatietechnologieën en diensten moet niet alleen worden 
beoordeeld op het aspect van gemakkelijke toegang, maar tevens op het aspect van de 
doeltreffendheid van de aan de gebruikers aangeboden diensten. De gebruiker moet niet 
alleen toegang tot deze technologieën krijgen, maar hiervan effectief en nuttig gebruik kunnen 
maken.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 210
Artikel 29, letter a)

a) vergroting van de toegankelijkheid van 
ICT en van de digitale geletterdheid;

a) vergroting van de toegankelijkheid van 
ICT, de digitale geletterdheid en de 
vertrouwdheid van het publiek met ICT;

Or. el

Motivering

De toegankelijkheid van ICT vormt een voorwaarde, maar kan op zichzelf de digitale kloof 
niet overbruggen. Er moeten stelselmatige en innovatieve acties worden aangemoedigd om 
het publiek te informeren over en vertrouwd te maken met deze nieuwe technologieën en hun 
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gebruik, waardoor de vraag in deze sector zou worden gestimuleerd.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 211
Artikel 29, letter c)

c) verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en 
beschikbaarheid van elektronische diensten 
van openbaar belang en ter bevordering van 
de participatie door middel van ICT, met 
inbegrip van interoperabele (???) pan-
Europese of grensoverschrijdende 
overheidsdiensten, alsmede de ontwikkeling 
van bouwstenen van gemeenschappelijk 
belang en de uitwisseling van goede 
werkwijzen.

c) verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en 
beschikbaarheid van elektronische diensten 
van openbaar belang en ter bevordering van 
de participatie door middel van ICT, met 
inbegrip van interoperabele pan-Europese of 
grensoverschrijdende overheidsdiensten, 
alsmede de ontwikkeling van bouwstenen 
van gemeenschappelijk belang en de 
uitwisseling van goede werkwijzen, met 
inbegrip van de toepassing van open 
standaarden en onder waarborging van 
technologische neutraliteit en de 
gegevensbescherming.

Or. en

Motivering

De door de overheid ontwikkelde inhoud moet niet alleen voor alle gebruikers toegankelijk 
zijn, ongeacht het door hen gebruikte software-merk, maar dit materiaal moet ook voor 
toekomstige generaties toegankelijk blijven wanneer de thans algemeen toegepaste software 
niet meer in gebruik is.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 212
Artikel 29, letter c bis) (nieuw)

c bis) het gebruik van ICT-technologieën 
ter verbetering van de levenskwaliteit van 
benadeelde groepen van de samenleving, 
bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen, enz.

Or. en

Motivering

Bepaalde categorieën van het publiek die met specifieke moeilijkheden zijn geconfronteerd, 
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dienen speciale aandacht te krijgen en moeten profijt kunnen trekken van de ontwikkeling van 
ICT-technologieën.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 213
Artikel 30, lid 2 bis (nieuw)

Dit onderdeel van het programma versterkt 
met name het concurrentievermogen en het 
innovatiepotentieel van het MKB.

Or. en

Motivering

Het innovatiepotentieel van het MKB moet tot ontplooiing worden gebracht.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 214
Artikel 31, lid 1, letter c)

c) thematische netwerken met een bepaalde 
doelstelling, met deelname van 
uiteenlopende belanghebbenden, die 
bijdragen aan de coördinatie van activiteiten 
en de overdracht van kennis.

c) thematische netwerken met een bepaalde 
doelstelling, met deelname van 
uiteenlopende belanghebbenden, die 
bijdragen aan de coördinatie van activiteiten 
en de overdracht van kennis; thematische 
netwerken die mensen samenbrengen en de 
uitwisseling van technologische knowhow 
en de gezamenlijke ontwikkeling van 
projecten door geografische gebieden of 
regio's van de EU op een
gemeenschappelijke (culturele, 
geografische of anderssoortige) basis 
aanmoedigen.

Or. el

Motivering

Binnen het kaderprogramma dient te worden voorzien in de mogelijkheid om thematische 
netwerken te creëren die groepen belanghebbenden samenbrengt, die wellicht niet groot zijn, 
maar die met gemeenschappelijke (culturele, geografische of anderssoortige) moeilijkheden 
en belemmeringen zijn geconfronteerd die hun inspanningen om de digitale kloof te 
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overbruggen in de weg staan. Dergelijke maatregelen zijn van bijzonder belang voor 
benadeelde regio's, met inbegrip van afgelegen eilanden en bergregio's.

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 215
Artikel 31, lid 2, alinea 2

Aan de in lid 1, onder a), bedoelde projecten 
kan de Gemeenschap een subsidie van 
maximaal 50% van de totale kosten 
verlenen. Overheidslichamen kunnen in 
aanmerking komen voor een vergoeding op 
basis van 100% van de extra kosten.

Aan de in lid 1, onder a), bedoelde projecten 
kan de Gemeenschap een subsidie van 
maximaal 50% van de totale kosten 
verlenen. Overheidslichamen, NGO's en 
non-profitorganisaties kunnen in 
aanmerking komen voor een vergoeding op 
basis van 100% van de extra kosten.

Or. es

Motivering

Niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en non-profitorganisaties zijn actief ten behoeve 
van het algemeen nut en moeten derhalve op dezelfde wijze worden behandeld als 
overheidsorganen.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 216
Artikel 31, lid 2, alinea 2

Aan de in lid 1, onder a), bedoelde projecten 
kan de Gemeenschap een subsidie van 
maximaal 50% van de totale kosten 
verlenen. Overheidslichamen kunnen in 
aanmerking komen voor een vergoeding op 
basis van 100% van de extra kosten.

Aan de in lid 1, onder a), bedoelde projecten 
kan de Gemeenschap een subsidie van 
maximaal 75 % van de totale kosten 
verlenen. Overheidslichamen kunnen in 
aanmerking komen voor een vergoeding op 
basis van 100% van de extra kosten.

Or. fr

Motivering

Het voorgestelde maximum van 50 %, dat overeenstemt met het door de directoraten-
generaal Onderzoek gevolgde praktijk voor commerciële projecten (terwijl andere DG's zoals 
Werkgelegenheid en Uitbreiding een maximum van 75 % hanteren), is voor non-
profitorganisaties te laag. Deze zijn veelal niet in staat 50 % van de projectkosten voor eigen 
rekening te nemen (verschillende organisaties in de nieuwe lidstaten en toetredingslanden 
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kunnen al niet deelnemen wanneer zij slechts 25 % hoeven bij te dragen). Ook projecten 
waaraan ondernemingen deelnemen moeten een coördinator hebben (in de regel een non-
profitorganisatie).

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 217
Artikel 31, lid 4, lid 2

De steun aan thematische activiteiten wordt 
toegekend voor de aanvullende subsidiabele 
kosten voor de coördinatie en implementatie 
van het netwerk. Met de bijdrage van de 
Gemeenschap mogen de aanvullende 
subsidiabele kosten van deze maatregelen 
worden gedekt.

De subsidie van 50 % ten behoeve van
thematische activiteiten wordt toegekend 
voor de aanvullende subsidiabele kosten 
voor de coördinatie en implementatie van 
het netwerk. Met de bijdrage van de 
Gemeenschap mogen de aanvullende 
subsidiabele kosten van deze maatregelen 
worden gedekt.

Or. de

Motivering

Het instellen van een algemeen subsidieniveau van 50 % stimuleert een behoorlijke uitvoering 
in het belang van de gesteunde organisaties zelf. Subsidies van 100 % zouden misbruik van 
overheidsmiddelen in de hand werken. Een voorkeursbehandeling van overheidslichamen zou 
indruisen tegen de mededingingsbeginselen van de Europese Unie.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 218
Artikel 33, inleidende formule 

Voor de analyse, ontwikkeling en 
coördinatie van beleid met deelnemende 
landen zijn de volgende acties nodig:

Voor de analyse, ontwikkeling en 
coördinatie van beleid met deelnemende 
landen zijn de volgende acties nodig, 
teneinde in het bijzonder het 
concurrentievermogen en het 
innovatiepotentieel van Europese 
ondernemingen, met name van het MKB, te 
versterken:

Or. en
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Motivering

Het innovatiepotentieel van het MKB moet tot ontplooiing worden gebracht.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 219
Artikel 34, lid 1, inleidende formule 

1. Voor de analyse, ontwikkeling en 
coördinatie van beleid met deelnemende 
landen zijn de volgende acties nodig::

1. Voor de analyse, ontwikkeling en 
coördinatie van beleid met deelnemende 
landen zijn de volgende acties nodig, 
teneinde in het bijzonder het 
concurrentievermogen en het 
innovatiepotentieel van Europese 
ondernemingen, met name van het MKB, te 
versterken:

Or. en

Motivering

Het innovatiepotentieel van het MKB moet tot ontplooiing worden gebracht.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 220
Artikel 36, alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie stelt het werkprogramma 
vast onder raadpleging van het in artikel 
46, lid 1, onder b), genoemde comité.

Or. sv

Motivering

De beheercomités vervullen een belangrijke rol, en hun bevoegdheden mogen niet worden 
beknot.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 221
Artikel 37, lid 1
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1. Hierbij wordt een programma ter 
ondersteuning van energie-efficiëntie, 
duurzame energiebronnen en 
energiediversificatie vastgesteld (hierna het 
"Programma Intelligente energie - Europa" 
genoemd).

1. Hierbij wordt een programma ter 
ondersteuning van energie-efficiëntie, 
duurzame energiebronnen en 
energiediversificatie vastgesteld (hierna het 
"Programma Intelligente energie - Europa" 
genoemd). Dit programma kan de EU in 
staat stellen een voortrekkersrol te gaan 
spelen inzake technologieën op het gebied 
van duurzame energiebronnen en 
hoogefficiënte toepassingen, en is derhalve 
van cruciaal belang voor het Europese 
concurrentievermogen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het Verdrag moeten alle EU-programma's het duurzaamheidsaspect in 
aanmerking nemen. Dit komt tot uitdrukking in de acties van het IEE, dat wordt betrokken bij 
het KCI. In dit verband is het van belang te benadrukken dat de EU op het gebied van 
duurzame energiebronnen en hoogefficiënte toepassingen een voorsprong op de concurrentie 
zou kunnen hebben (General Electrics heeft aangekondigd nieuwe grootschalige 
investeringen op dit terrein te zullen doen). Het amendement wijst op het effect voor het 
economisch concurrentievermogen van de EU en voor het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen op het gebied van het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Amendement 222
Artikel 38, letter c)

c) het opheffen van de niet-technologische 
belemmeringen voor efficiënte en 
intelligente energieproductie- en 
energieconsumptiepatronen door de 
institutionele capaciteitsopbouw, ook op 
lokaal en regionaal niveau, te bevorderen, 
door bewustmaking, met name via het 
onderwijssysteem, door bevordering van de 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen 
de belangrijkste actoren, ondernemingen en 
burgers in het algemeen en door stimulering 
van de verspreiding van optimale 
werkwijzen en de beste beschikbare 

c) het opheffen van de niet-technologische 
belemmeringen voor efficiënte en 
intelligente energieproductie- en 
energieconsumptiepatronen door de 
institutionele capaciteitsopbouw, ook op 
lokaal en regionaal niveau, te bevorderen, 
door bewustmaking, met name via het 
onderwijssysteem, door bevordering van de 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen 
de belangrijkste actoren, ondernemingen,
met name MKB-bedrijven, en burgers in het 
algemeen en door stimulering van de 
verspreiding van optimale werkwijzen en de 
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technologieën, met name door promotie op 
Gemeenschapsniveau.

beste beschikbare technologieën, met name 
door promotie op Gemeenschapsniveau.

Or. en

Motivering

MKB-bedrijven vormen de sleutel tot innovatie op energiegebied.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Amendement 223
Artikel 39, letter a)

a) vergroting van de energie-efficiëntie en 
bevordering van rationeel energiegebruik, 
met name in de bouwnijverheid en in de 
industrie, met uitzondering van acties die 
onder artikel 41 vallen;

a) vergroting van de energie-efficiëntie en 
bevordering van rationeel energiegebruik, 
met name in de bouwnijverheid, de 
industrie, met bijzondere aandacht voor het 
MKB, en op het gebied van 
energieverbruikende producten, met 
uitzondering van acties die onder artikel 41 
vallen;

Or. en

Motivering

Het MKB moet hier speciaal worden genoemd, en energieverbruikende producten zijn hier 
van betekenis vanwege de activiteiten rond de markttransformatie van consumentenproducten 
(richtlijn betreffende ecologisch verantwoord ontwerp).

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Amendement 224
Artikel 39, letter b)

b) steun bij de opstelling en toepassing van 
wetgevingsmaatregelen.

b) steun bij de opstelling en toepassing van 
wetgevingsmaatregelen, onder waarborging 
van nieuwe zakelijke mogelijkheden op het 
gebied van energiediensten.

Or. en
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Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 225
Artikel 39, letter b bis) (nieuw)

b bis) ondersteuning van de sector 
verwarming en koeling.

Or. en

Motivering

Verwarming en koeling nemen ongeveer 40 % van het energieverbruik voor hun rekening en 
vormen daarmee een prioritair onderdeel van de energiesector. Daarom dient in dit verband 
speciale aandacht uit te gaan naar verwarming en koeling, met inbegrip van de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Amendement 226
Artikel 40, letter a)

a) bevordering van nieuwe en duurzame 
energiebronnen voor de gecentraliseerde en
gedecentraliseerde productie van elektriciteit 
en warmte en de diversificatie van
energiebronnen, met uitzondering van acties 
die onder artikel 41 vallen;

a) bevordering van nieuwe en duurzame 
energiebronnen voor de gecentraliseerde en
gedecentraliseerde productie van 
elektriciteit, warmte en koeling, en de
ondersteuning langs deze weg van de
diversificatie van energiebronnen, met 
uitzondering van acties die onder artikel 41 
vallen;

Or. en

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 227
Artikel 43, letter b)

b) de invoering, uitbreiding of reorganisatie 
van structuren en instrumenten gericht op 
duurzame energieontwikkeling, met inbegrip 
van het lokale en regionale energiebeheer, 

b) de invoering, uitbreiding of reorganisatie 
van structuren en instrumenten gericht op 
duurzame energieontwikkeling, met inbegrip 
van het lokale en regionale energiebeheer, 
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alsmede de ontwikkeling van adequate 
financiële producten en marktinstrumenten;

alsmede de ontwikkeling van adequate 
financiële producten en marktinstrumenten, 
daarbij gebruik makend van ervaringen 
van vroegere en thans bestaande netwerken 
zoals het OPET-netwerk en ManagEnergy;

Or. sv

Motivering

Het OPET-netwerk, dat rond 40 bureau's in en buiten Europa omvat, bestaat sinds het 
midden van de jaren negentig. Het zou zonde zijn niet van deze informatiebron gebruik te 
maken. De acties van ManagEnergy hebben ertoe geleid dat de werkzaamheden op het gebied 
van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie binnen de EU op lokaal en regionaal 
niveau zijn versterkt.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 228
Artikel 43, letter e bis) (nieuw)

e bis) financiële steun voor nationale en 
regionale ondersteuningsdiensten van de 
representatieve bedrijfsorganisaties van 
kleine ondernemingen voor het verstrekken 
van informatie, opleidingen en advies aan 
kleine ondernemingen ten behoeve van de 
toepassing van optimale werkwijzen op
energiegebied en de toepassing en 
bevordering van installaties voor duurzame 
energie.

Or. fr

Motivering

De representatieve bedrijfsorganisaties hebben contact met miljoenen kleine ondernemingen 
en zijn op grond van hun begeleidende activiteiten in staat de MKB-bedrijven in de praktijk te 
helpen betere resultaten te boeken op cruciale terreinen van het kaderprogramma, met name 
wat betreft energie-efficiëntie.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 229
Artikel 45, alinea 1 bis (nieuw)
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De Commissie stelt het werkprogramma 
vast onder raadpleging van het in artikel 
46, lid 1, onder a), genoemde comité.

Or. sv

Motivering

De beheercomités vervullen een belangrijke rol, en hun bevoegdheden mogen niet worden 
beknot.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 230
Artikel 46, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) voor de algehele coördinatie van de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen van 
het kaderprogramma, door het KCI-
beheerscomité (KCIC).

Or. en

Motivering

Het is zinvol naast de drie beheerscomités voor de drie specifieke programma's van het KCI 
een coördinerend orgaan op te richten dat toeziet op de nakoming van de horizontale 
doelstellingen van het KCI.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 231
Artikel 46, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Behoudens een gunstige 
kosten/baten-analyse kan de Commissie 
een Uitvoerend Agentschap voor het gehele 
kaderprogramma oprichten, ter 
ondersteuning van de Commissie bij de 
tenuitvoerlegging van het 
kaderprogramma.

Or. en
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Motivering

Indien dit financieel zinvol is (wat nog door een kosten/baten-analyse moet worden 
vastgesteld) kan een Uitvoerend Agentschap worden opgericht, teneinde een efficiëntere en 
coherentere tenuitvoerlegging van het programma te waarborgen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 232
Artikel 46 bis (nieuw)

Artikel 46 bis
Adviesorgaan op hoog niveau inzake 
concurrentievermogen en innovatie

1. De Commissie wordt geadviseerd door 
een Adviesorgaan op hoog niveau inzake 
concurrentievermogen en innovatie, dat is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de industrie en bedrijfsorganisaties, met 
inbegrip van representatieve 
bedrijfsorganisaties van MKB-bedrijven, en 
andere deskundigen. Zij zijn deskundig op 
sectoren en gebieden die onder het 
kaderprogramma vallen, met inbegrip van 
financiering, ICT, energie en eco-
innovatie.

Or. en

Motivering

In het voorstel ontbreekt het element van de raadpleging en deelname van belanghebbenden 
aan het uitvoeringsproces. Derhalve heeft de invoering van een Adviesorgaan vooral ten doel 
de deskundigheid van de actoren op de gebieden die onder het kaderprogramma vallen, in te 
brengen in het programma, opdat dit beter aansluit op (en eventueel kan worden aangepast 
aan) de feitelijke behoeften van de Unie. Een dergelijk Adviesorgaan waarborgt tevens de 
coherentie tussen alle onderdelen van het kaderprogramma, en bevordert aldus 
concurrentievermogen en innovatie door de uitwisseling van optimale werkwijzen tussen de 
drie specifieke programma's.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Amendement 233
Artikel 46 bis (nieuw)
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Artikel 46 bis
Raadpleging van organisaties en 

ondernemingen
1. De Commissie streeft ernaar 
representatieve bedrijfsorganisaties van 
ondernemingen, met name van het MKB, 
micro-ondernemingen en ambachtelijke 
bedrijven, te betrekken bij de 
beleidsvorming en bij de formulering en 
voorbereiding van actieprogramma's en 
operationele maatregelen binnen het 
kaderprogramma.
2. Zij raadpleegt deze organisaties in 
overleg met de in artikel 46 bedoelde 
comités.

Or. fr

Motivering

Representatieve bedrijfsorganisaties (kamers van koophandel en fabrieken, 
vakorganisaties...) zijn rechtstreeks afgestemd op de behoeften en verwachtingen van 
ondernemingen en voorzien deze van advies, informatie, gespecialiseerde kennis en 
assistentie. Dergelijke diensten zijn des te belangrijker voor kleine en micro-ondernemingen, 
met name voor ambachtelijke bedrijven, aangezien deze niet zelf over de daarvoor nodige 
middelen beschikken.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 234
Artikel 46 ter (nieuw)

Artikel 46 ter
Aanvraagprocedure - Leidraad

1. De Commissie stelt, rekening houdend 
met het advies van het Adviesorgaan op 
hoog niveau inzake concurrentievermogen 
en innovatie, een eenvoudige en 
onbureaucratische aanvraagprocedure 
vast, die deelnemers gemakkelijk toegang 
tot het kaderprogramma verleent.
2. Na inwerkingtreding van het 
kaderprogramma publiceert de Commissie 
een leesbare en gebruikersvriendelijke 
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Leidraad waarin een duidelijk, eenvoudig 
en transparant raamwerk van algemene 
beginselen wordt vastgelegd voor de 
deelname van begunstigden aan het 
kaderprogramma. Hierdoor dient met name
de deelname van MKB-bedrijven te worden 
vergemakkelijkt.
3. In de Leidraad worden de rechten en 
plichten van de begunstigden vastgesteld; 
financiële bepalingen zoals de voor steun in 
aanmerking komende uitgaven en 
steunpercentages; beginselen met 
betrekking tot de administratieve regels en 
procedures, met name 
gebruikersvriendelijke 
aanvraagprocedures, die waar mogelijk een 
uit twee stappen bestaand aanvraagproces
toepassen; de regels voor het gebruik en de 
verspreiding van de projectresultaten; en 
beginselen voor de beoordeling, selectie en 
toekenning van voorstellen.
4. De Commissie zorgt ervoor dat de 
periode tussen de indiening van de 
voorstellen en de kennisgeving met 
betrekking tot de uitkomst van de 
beoordeling zo kort mogelijk is.

Or. en

Motivering

De aanvraagprocedure moet zo ongecompliceerd mogelijk zijn teneinde aanvragers, met 
name MKB-bedrijven, een gemakkelijke toegang tot het programma te verlenen. De 
Commissie raadpleegt de belanghebbenden bij haar besluit welke aanvraagprocedure het 
meest geschikt is voor de potentiële deelnemers. In elk geval moet de aanvraagprocedure 
binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek worden afgerond. Aanvragers moeten zeer duidelijke 
en gemakkelijk toegankelijke informatie krijgen over de wijze waarop het programma ten 
uitvoer zal worden gelegd.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Amendement 235
Bijlage I, punt a)
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a) 2 631 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie; daarvan is 520 miljoen euro 
bestemd voor de bevordering van 
ecoinnovatie;

a) 2 631 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie; daarvan is ongeveer 520 miljoen 
euro bestemd voor de bevordering van 
ecoinnovatie;

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 236
Bijlage I, punt a)

a) 2 631 miljoen EUR voor de uitvoering 
van het Programma voor ondernemerschap 
en innovatie; daarvan is 520 miljoen EUR
bestemd voor de bevordering van eco-
innovatie;

a) 2 631 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie; daarvan is 900 miljoen EUR 
bestemd voor de bevordering van eco-
innovatie en 300 miljoen EUR voor 
innovatie gerelateerd aan gezondheid;

Or. nl

Motivering

Er moet zowel voor de investeringen in eco-innovatie als voor de investeringen gerelateerd 
aan gezondheid een aanzienlijk bedrag beschikbaar zijn. Met deze wijziging blijft het 
totaalbedrag hetzelfde. De wijziging wil alleen duidelijk aangeven dat er voldoende geld 
beschikbaar komt voor eco-innovatie en innovatie gerelateerd aan gezondheid.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 237
Bijlage II, sectie 1, punt C, alinea 1

Voor het beheer van de instrumenten geldt 
een redelijke vergoedingsregeling. De 
vergoedingen worden door de Commissie 
overeenkomstig de gebruikelijke 
marktpraktijk vastgesteld, waarbij rekening 
wordt gehouden met:

Voor het beheer van de instrumenten geldt 
een redelijke vergoedingsregeling. De 
vergoedingen worden door de Commissie 
overeenkomstig de gebruikelijke 
marktpraktijk vastgesteld, dusdanig dat zij 
zijn gevrijwaard van nadelige 
beïnvloedingen door financiële 
intermediairs, waarbij rekening wordt 
gehouden met:
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Or. es

Motivering

De Commissie moet garanderen dat de door het Europees Investeringsfonds geboden 
voordelige voorwaarden te allen tijde en in alle gevallen van toepassing zijn op MKB-
bedrijven. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 238
Bijlage II, sectie 1, punt D

Zichtbaarheid Zichtbaarheid - Bewustmaking
Elke intermediair zorgt ervoor dat de 
ontvangen Gemeenschapssteun voldoende 
onder de aandacht wordt gebracht.

Elke intermediair zorgt ervoor dat de 
ontvangen Gemeenschapssteun voldoende 
onder de aandacht wordt gebracht.
Er wordt voor gezorgd dat de uiteindelijke 
begunstigden, met name MKB-bedrijven, 
behoorlijk worden geïnformeerd over de 
beschikbare financieringsmogelijkheden en 
de mogelijkheid van het gelijktijdig gebruik 
van verschillende financieringsvormen.

Or. en

Motivering

Een van de grootste problemen waarmee Europese ondernemingen zich geconfronteerd zien 
is de betrekkelijke onoverzichtelijkheid van de communautaire maatregelen die voor hun 
behoeften zijn bedoeld. In het geval van het MKB is het vooral van belang dat de speciaal 
daarop afgestemde financiële instrumenten overal bekend worden, beschikbaar en – ook al is 
hun effect soms tegengesteld – veelsoortig zijn, teneinde een gepaste toegang tot financiering 
te waarborgen.

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 239
Bijlage II, sectie 2, punt C, alinea 2: FSIM 1

FSIM 1 investeert in intermediaire 
durfkapitaalfondsen die investeren in 
maximaal tien jaar oude MKB-bedrijven, 
gewoonlijk vanaf de niveaus pre-A 
(zaaifase) en A (aanloopfase), en doet in 

FSIM 1 investeert in intermediaire 
durfkapitaalfondsen die investeren in 
maximaal tien jaar oude MKB-bedrijven, 
gewoonlijk vanaf de niveaus pre-A 
(zaaifase) en A (aanloopfase), en doet in 
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sommige gevallen ook vervolginvesteringen. 
De maximale totale investering in een 
intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 25% 
van het totale kapitaal dat door het fonds 
wordt gehouden, of 50% voor nieuwe 
fondsen die waarschijnlijk een bijzonder 
krachtige katalyserende rol bij de 
ontwikkeling van durfkapitaalmarkten voor 
een specifieke technologie of in een 
specifieke regio zullen vervullen, alsmede 
voor investeringsvehikels van business 
angels. De maximale totale investering in 
een intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 
50% ingeval het fonds voornamelijk 
investeert in MKB-bedrijven die actief zijn 
op het gebied van eco-innovatie. Ten minste 
50% van het in een fonds geïnvesteerde 
kapitaal moet afkomstig zijn van 
investeerders die werken in omstandigheden 
die overeenkomen met de normale 
marktomstandigheden (volgens het "beginsel 
van de particuliere investeerder in een 
markteconomie"), ongeacht de rechtsvorm 
en de eigendomsstructuur van de 
investeerders die dit deel van het kapitaal 
verstrekken. Voor geen enkel fonds mag een 
betalingsverplichting van meer dan 30 
miljoen euro worden aangegaan. 
Investeringen van FSIM 1 kunnen worden 
gecombineerd met eigen middelen van het 
EIF, middelen onder het EIF-mandaat of 
andere door het EIF beheerde middelen. 

sommige gevallen ook vervolginvesteringen. 
De maximale totale investering in een 
intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 25% 
van het totale kapitaal dat door het fonds 
wordt gehouden, of 50% voor nieuwe 
fondsen die waarschijnlijk een bijzonder 
krachtige katalyserende rol bij de 
ontwikkeling van durfkapitaalmarkten voor 
een specifieke technologie of in een 
specifieke regio zullen vervullen, alsmede 
voor investeringsvehikels van business 
angels. De maximale totale investering in 
een intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 
50% ingeval het fonds voornamelijk 
investeert in MKB-bedrijven die actief zijn 
op het gebied van eco-innovatie. De 
maximale totale investering in een 
intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 
70 % voor fondsen die investeren in
maximaal drie jaar oude MKB-
bedrijven.Ten minste 50% van het in een 
fonds geïnvesteerde kapitaal moet afkomstig 
zijn van investeerders die werken in 
omstandigheden die overeenkomen met de 
normale marktomstandigheden (volgens het 
"beginsel van de particuliere investeerder in 
een markteconomie"), ongeacht de 
rechtsvorm en de eigendomsstructuur van de 
investeerders die dit deel van het kapitaal 
verstrekken. Voor geen enkel fonds mag een 
betalingsverplichting van meer dan 30 
miljoen euro worden aangegaan. 
Investeringen van FSIM 1 kunnen worden 
gecombineerd met eigen middelen van het 
EIF, middelen onder het EIF-mandaat of 
andere door het EIF beheerde middelen.

Or. de

Motivering

Voor private investeerders bleek het risico in de startfase vaak te hoog, zodat zij consequent 
zijn teruggedeinsd voor dit soort investeringen. In dit licht is het nodig een hogere subsidie 
van 70 % te verlenen voor intermediaire durfkapitaalfondsen die juist in de risicovolle O&O-
fase investeren. Dit hogere subsidieniveau is echter slechts gerechtvaardigd wanneer zij zich
beperkt tot MKB-bedrijven die niet ouder zijn dan drie jaar.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 240
Bijlage II, sectie 3, punt C, alinea 2

Tot de criteria van deelfaciliteit d), 
betreffende securitisatie van portefeuilles 
voor MKBfinanciering met vreemd 
vermogen, behoren ook individuele 
transacties en transacties van meerdere 
verkopers alsmede transacties in meerdere 
landen. De beoordeling van de geschiktheid 
gebeurt op basis van de beste marktpraktijk, 
met name ten aanzien van de 
kredietkwaliteit en de risicodiversificatie van 
de gesecuritiseerde portefeuille.

Tot de criteria van deelfaciliteit d), 
betreffende securitisatie van portefeuilles 
voor MKBfinanciering met vreemd 
vermogen, behoren ook individuele 
transacties en transacties van meerdere 
verkopers alsmede transacties in meerdere 
landen. De beoordeling van de geschiktheid 
gebeurt op basis van de beste marktpraktijk, 
met name ten aanzien van de 
kredietkwaliteit en de risicodiversificatie van 
de gesecuritiseerde portefeuille. Speciale 
aandacht wordt besteed aan de 
ondersteuning van overheidsregelingen 
voor de MKB-securitisatie.

Or. en

Motivering

Securitisatieregelingen van de overheid hebben als katalysatoren voor de markt gefungeerd 
door hogere securitisatievolumes voor MKB-bedrijven te bereiken, aangezien dergelijke 
regelingen over het algemeen een voorwaarde vormen voor het aantrekken van nieuwe 
investeerders en risikokapitaal ten behoeve van het MKB. Tevens compenseren zulke 
regelingen ten dele de ontwikkelingskosten van de MKB-securitisatie. Bijgevolg zou de EU-
ondersteuning van reeds bestaande en nieuwe securitisatie-regelingen in het kader van het 
vierde onderdeel van de MKB-garantiefaciliteit van doorslaggevend belang kunnen blijken 
voor de securitisatie van MKB-kredieten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 241
Bijlage III, punt a), streepje 7 bis (nieuw)

– ondersteuning van MKB-bedrijven bij het 
vinden van, en opbouwen van netwerken 
met, grotere contractanten, zowel uit de 
particuliere als de publieke sector.

Or. en
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Motivering

Een belangrijke factor bij de ondersteuning van innovatieve MKB-bedrijven is het leggen van 
contacten met contractanten die groot genoeg zijn om de vraag naar hun producten en 
diensten te stimuleren. De Euro Info Centres kunnen een nuttige rol spelen bij en met gepaste 
instrumenten bijdragen tot het leggen en onderhouden van dergelijke contacten.

Amendement ingediend door Lorenzo Cesa

Amendement 242
Bijlage III, punt a), streepje 7 bis (nieuw)

– ondersteuning van het opbouwen van een 
netwerk van bedrijven die in regio's 
gevestigd zijn die gemeenschappelijke 
problemen en uitdagingen kennen, 
teneinde de uitwisseling en verspreiding 
van optimale werkwijzen te stimuleren en 
de coördinatie en ontwikkeling van een 
doeltreffend economisch en industrieel 
beleid te bevorderen.

Or. en

Motivering

De goed ontwikkelde industriële regio's staan voor de rijkdom van Europa, maar ook als zij 
thans geen periode van ecomische neergang doormaken, is hun concurrentievermogen toch 
sterk bedreigd. Om deze reden vragen deze regio's om de vaststelling van een industrieel en 
economisch beleid dat op hun specifieke behoeften is afgestemd. De samenwerking tussen 
bedrijven die gevestigd zijn in regio's die gemeenschappelijke problemen en uitdagingen 
kennen, moet derhalve worden versterkt, bijvoorbeeld door een netwerk te creëren dat op de 
bevordering van de uitwisseling en verbreiding van optimale werkwijzen is gericht. Zo'n 
netwerk zou ook een instrument vormen met behulp waarvan de EU-instellingen de 
doeltreffendheid en haalbaarheid van het eigen beleid of van wetgevingsinitiatieven zouden 
kunnen evalueren en bepalen.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 243
Bijlage III, punt a), streepje 7 bis (nieuw)

- bijdragen tot opleidingsondersteuning
teneinde het professionaliteitsniveau 
binnen de ondernemingen te verhogen.
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Or. es

Motivering

Naast samenwerking en informatie bestaat er binnen de ondernemingen behoefte aan de 
bevordering van opleiding. Een kennisgebaseerde economie moet voor permanente 
communicatie- en samenwerkingskanalen tussen de betrokken actoren zorgen en moet, wil zij 
haar concurrentievermogen niet verliezen, aandacht besteden aan opleiding en continue 
kwaliteitsverbetering.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 244
Bijlage III, punt a), streepje 7 bis (nieuw)

– ondersteuning van het opbouwen van een 
netwerk van bedrijven die in regio’s zijn 
gevestigd die gemeenschappelijke 
problemen en uitdagingen kennen, 
teneinde de uitwisseling en verspreiding 
van optimale werkwijzen te stimuleren en 
de coördinatie en ontwikkeling van een 
doeltreffend economisch en industrieel 
beleid te bevorderen.

Or. en

Motivering

De goed ontwikkelde industriële regio's staan voor de rijkdom van Europa, maar hun 
concurrentievermogen is bedreigd. Deze regio's vragen daarom om de vaststelling van een 
industrieel en economisch beleid dat op hun specifieke behoeften is afgestemd. De coöperatie 
tussen bedrijven die zijn gevestigd in regio's die gemeenschappelijke problemen en 
uitdagingen kennen, moet derhalve worden versterkt, bijvoorbeeld door een netwerk te 
creëren dat op de bevordering van de uitwisseling en verbreiding van optimale werkwijzen is 
gericht (en dat tevens een instrument is waarmee de EU-instellingen de doeltreffendheid en 
haalbaarheid van het eigen beleid of van wetgevingsinitiatieven zouden kunnen evalueren en 
bepalen).

Amendement ingediend door Lorenzo Cesa

Amendement 245
Bijlage III, punt a), streepje 7 ter (nieuw)

– ondersteuning van MKB-bedrijven,
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teneinde hun kennis van door het EIF en 
de EIB beheerde financiële instrumenten te 
vergroten – en zo hun toegang tot deze 
instrumenten te verbeteren –, en 
aanmoediging van nationale industrie- en 
bedrijfsorganisaties tot het ondernemen 
van informatie- en/of opleidingsactiviteiten 
die zijn gericht op hun leden.

Or. en

Motivering

In het MKB dient het bewustzijn en de kennis van de bestaande financiële instrumenten van 
de EU te worden verbeterd teneinde de toegang tot deze instrumenten en het gebruik ervan te 
versterken. In dit verband dient de sleutelrol te worden erkend die industrie- en 
bedrijfsorganisaties zouden kunnen spelen bij het ondernemen van specifieke activiteiten op 
het gebied van informatie en/of opleiding die speciaal zijn gericht op de ondernemingen die 
bij deze organisaties zijn aangesloten.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 246
Bijlage III, punt a), streepje 7 ter (nieuw)

– ondersteuning van MKB-bedrijven,
teneinde hun kennis van door het EIF en 
de EIB beheerde financiële instrumenten te 
vergroten – en zo hun toegang tot deze 
instrumenten te verbeteren –, en 
aanmoediging van nationale industrie- en 
bedrijfsorganisaties tot het ondernemen 
van informatie- en/of opleidingsactiviteiten 
die zijn gericht op hun leden.

Or. en

Motivering

In het MKB dient het bewustzijn en de kennis van de bestaande financiële instrumenten van 
de EU te worden verbeterd teneinde de toegang tot deze instrumenten en het gebruik ervan te 
versterken. In dit verband dient de sleutelrol te worden erkend die industrie- en 
bedrijfsorganisaties zouden kunnen spelen bij het ondernemen van specifieke activiteiten op 
het gebied van informatie en/of opleiding die speciaal zijn gericht op de ondernemingen die 
bij deze organisaties zijn aangesloten.
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Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 247
Bijlage III, punt b), streepje 2

– bijdragen aan de verspreiding en benutting 
van onderzoeksresultaten; 

– bijdragen aan de verspreiding, 
bescherming van de intellectuele eigendom 
van en benutting van onderzoeksresultaten; 

Or. en

Motivering

De fundamentele rol van intellectuele eigendomsrechten bestaat erin te waarborgen dat de 
resultaten van O&O-investeringen in groei resulteren, aangezien toekomstige commerciële 
successen afhankelijk zijn van de bescherming van de gedurende de lange onderzoeksfase 
geleverde inspanningen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 248
Bijlage III, punt b), streepje 3

– aanbieden van bemiddelingsdiensten voor 
technologie- en kennisoverdracht en voor 
het smeden van partnerschappen tussen 
innoverende bedrijven;

– aanbieden van bemiddelingsdiensten voor 
technologie- en kennisoverdracht, voor de 
bescherming van de intellectuele eigendom 
van of innovaties en voor het smeden van 
partnerschappen tussen innoverende 
bedrijven;

Or. en

Motivering

De fundamentele rol van intellectuele eigendomsrechten bestaat erin te waarborgen dat de 
resultaten van O&O-investeringen in groei resulteren, aangezien toekomstige commerciële 
successen afhankelijk zijn van de bescherming van de gedurende de lange onderzoeksfase 
geleverde inspanningen.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 249
Bijlage III, punt b) streepje 3

– aanbieden van bemiddelingsdiensten voor 
technologie- en kennisoverdracht en voor 
het smeden van partnerschappen tussen 
innoverende bedrijven;

– aanbieden van bemiddelingsdiensten voor 
technologie- en kennisoverdracht en voor 
het smeden van partnerschappen tussen 
innoverende bedrijven, met inbegrip van 
partnerschappen tussen commerciële en 
academische organisaties en tussen de 
particuliere en publieke sector;

Or. en

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen dienen te zijn afgestemd op de noodzaak de publiek-private 
synergieën te vergroten en de partnerschappen tussen de academische wereld en het 
bedrijfsleven te intensiveren.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 250
Bijlage III, punt b), streepje -1 (nieuw)

- stimulering van activiteiten die synergieën 
bewerkstelligen tussen de 
kennisinstellingen (universiteiten, 
Gemeenschapsprogramma's, enz.), het 
MKB en de financiële instrumenten in de 
communautaire en de nationale 
programma's met betrekking tot OTO, 
ondernemerschap en innovatie;

Or. en

Motivering

Er bestaat behoefte aan het creëren van synergieën, kennisontwikkeling- en uitwisseling 
tussen de kennisinstellingen, het MKB en de verscheidenheid aan programma's ter 
ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in het MKB.
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Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 251
Bijlage III, punt b), streepje -1 bis (nieuw)

- ondersteuning van MKB-bedrijven bij het 
opsporen van potentieel voor de verbreiding 
van innovaties en bij het vinden van 
partners voor de verwezenlijking van dit 
potentieel;

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de MKB-bedrijven de juiste begeleiding krijgen bij het 
opsporen van potentieel voor de verbreiding van innovaties en het vinden van mogelijke 
netwerkpartners.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 252
Bijlage III, punt c bis) (nieuw)

c bis) Diensten ter bevordering van de 
deelname van MKB-bedrijven aan het 
kaderprogramma:
– Bewustmaking van het MKB van het 
kaderprogramma van de Gemeenschap;
– ondersteuning van MKB-bedrijven bij het 
vaststellen van hun innovatiepotentieel en 
bij het vinden van partners voor de 
verwezenlijking van dit potentieel;
– ondersteuning van MKB-bedrijven bij het 
opstellen en coördineren van 
projectvoorstellen voor deelname aan het 
kaderprogramma van de Gemeenschap en 
aan nationale programma's voor 
ondernemerschap en innovatie.

Or. en

Motivering

Het KCI omvat diensten ter bevordering van de deelname van MKB-bedrijven aan het 
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communautaire OTO-programma. Aangezien het MKB zowel in de sectoren van de oude als 
van de nieuwe economie het fundament voor groei en werkgelegenheid vormt, is het van groot 
belang programma's voor ondernemerschap en innovatie zoals het KCI te promoten. Een 
dergelijke promotie is doorslaggevend voor het effect van de programma's.
Er bestaat behoefte aan het creëren van synergieën, kennisontwikkeling- en uitwisseling 
tussen de kennisinstellingen en het MKB. Het is van essentieel belang dat de MKB-bedrijven 
de juiste begeleiding krijgen bij het vaststellen van innovatiepotentieel, het vinden van 
mogelijke netwerkpartners en het opstellen van projectvoorstellen.


